


	
	

	
	

����������	����		
	�����	���������	

	
	
	
	
	
�����������	:	ெலனின்	 சாமி	-	guruleninn@gmail.com		

மின் லாக்கம்	:	சீ.ராேஜஸ்வரி	-		sraji.me@gmail.com	

ெவளியி 	:	FreeTamilEbooks.com	
	
உரிைம	:	Public	Domain	–	CC0	
உரிைம	–	கிரிேயட் வ்	காமன்ஸ்.	எல்லா ம்	ப க்கலாம்,	பகிரலாம்.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

mailto:guruleninn@gmail.com
mailto:sraji.me@gmail.com


	
	
	
	
	
	

������������
றிஞ்சித்	ேதன்	தி மதி	ராஜம்	கி ஷ்ணன்	5	

றிஞ்சித்	ேதன்	-	 ன் ைர	6	
றிஞ்சித்	ேதன்	-	 தற்	பாகம்	7	
1.	1.	பா 	வந்தாள்	7	
1.	2.	காப் 	எங்ேக?	13	
1.3.	ரங்கனின்	கன 	19	
1.4.	பா ம்	பாவ ம்	22	
1.5.	இர 	காவல்	26	
1.6.	கனவில்	கண்ட	ஒளி	33	
1.7.	 லிேயா?	விைனேயா?	41	
1.8.	வி தைல	ஓட்டம்	46	
1.	9.	பால்	ெபாங்கிய 	50	

இரண்டாம்	பாகம்	56	
2.1.	மனம்	 ந்தாள்	56	
2.2.	பால்	பண்ைண	ேமஸ்திரி	60	
2.3.	சிட் க்	 விகள்	65	
2.4.	ஒத்ைத	மாப்பிள்ைள	71	
2.5.	வரேவற் 	74	
2.6.	கல் ம்	கன்னி ம்	79	
2.7.	தந்ைத ம்	மக ம்	85	
2.8.	 ம்பன்	தந்த	ேவர்	91	
2.9.	ஒளி	 ட்ட	வ வாய்!	95	
2.10.	மைன	 ந்தாள்	99	
ன்றாம்	பாகம்	103	
	3.1.	நாேன	வ ேவன்	103	
3.2.	கார்	இர 	114	
3.3.	ரங்கன்	ஆ ய	ஆட்டம்	119	
3.4.	மாமரம்	சாய்ந்த !	124	
3.5.	ஐய க் 	உகக் ேமா?	127	
3.6.	பிரிேவா?	பிளேவா?	134	



3.7.	ெதய்வம்	க ைண	மறக் மா?	140	
3.8.	மண்ணின்	ெப மகள்	146	
3.9.	நஞ் ண்ேடசர்	அ ள்	152	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

����������	����
�������	�����	���������	

	
kuRinjcit	tEn

by	Mrs.	rAjam	krishNan
In	tamil	script,	unicode/utf-8	format

	

Acknowledgements:	
Our	Sincere	thanks	go	to	the	Tamil	Virtual	Academy	for	providing	a
scanned	image	
version	of	this	work	for	the	etext	preparation.	This	work	has	been
prepared	using	the
Google	Online	OCR	tool	to	generate	the	machine-readable	text	and
subsequent	proof-reading.
Preparation	of	HTML	and	PDF	versions:	Dr.	K.	Kalyanasundaram,
Lausanne,	Switzerland.

©	Project	Madurai,	1998-2017.
Project	Madurai	is	an	open,	voluntary,	worldwide	initiative	devoted	to
preparation	
of	electronic	texts	of	tamil	literary	works	and	to	distribute	them	free	on	the



Internet.	
Details	of	Project	Madurai	are	available	at	the	website	
http://www.projectmadurai.org/
	You	are	welcome	to	freely	distribute	this	file,	provided	this	header	page
is	kept	intact.	
	

றிஞ்சித்	ேதன்
தி மதி	ராஜம்	கி ஷ்ணன்	
source:	
றிஞ்சித்	ேதன்

ராஜம்	கி ஷ்ணன்
தாகம்	பதிப்பகம்,	
11	சிவப்பிரகாசம்	ெத ,	பாண் 	பஜார்,	
தி.	நகர்,	ெசன்ைன	-600017
ஆறாம்	பதிப் .

	
	

http://www.projectmadurai.org/


����������	����	-
��������

	

ஏறக் ைறய	பதிைனந் 	ஆண் க க் 	 ன்	கைலமகள்	இதழ்களில்
ெதாடர்கைதயாக	வந்த	இக்கைதைய,	நீலகிரி	வாழ்	மக்களின்	வாழ்ைவ
ைறயாகக்	கண் 	ஆராய்ந்த	பின்னேர	எ திேனன்.

பன்னிரண்டாண் க க் 	ஒ 	 ைற	நீலக் றிஞ்சி	 க் ம்	இம்மைலகளில்
வண் கள்	அந்தப்	ப வத்தில்	பாைற	இ க் களி ம்	மரக்	ெகாம் களி ம்
அைடயைடயாகத்	ேதன்	ைவக் மாம்.	இந்நாட்களில்	 றிஞ்சி	 க் ம்	ப வேம
ெதரியவில்ைல.	இயற்ைக	வாழ் 	 ைலந் 	ெசயற்ைக	வாழ்வின்	அ த்தள
யற்சி	ேபால்	பணத்ைதக்	 றியாகக்	ெகாண்ட	வாழ் க் த்	ேதைவயான

ேதயிைல	-	காபிேய	மைலகளில்	நீள	ெந க	கண் க் 	எட் ய	வைரயில்	இடம்
ெகாண்டன.	பச்ைசத்	ேதயிைல	மணத்ைத	 கர்ந் 	ெகாண் 	அந்தக்	 றிஞ்சித்
ேதனின்	இனிைமையக்	கற்பைனயால்	கண் 	ஒ 	வாழ்வில்	நிக ம்
மாற்றங்கைள ம்	ேபாராட்டங்கைள ம்	சித்தரிக்க	 யன்றி க்கிேறன்.	நான்
இந்நவீனத்ைத	எ தத்	 ணிந்த	நாட்களில்	மனித	வாழ்வின்	நிைலயாய
ஈரங்களினின் 	அகன் 	ெசல்ல	வழிவ க் ம்	வாழ்வின்	ேவ பாட்ைடக்
றியாகத்தான்	 லப்ப த்த	எண்ணிேனன்.	இன் 	அந்தக்	க த் 	வ ந்தத்தக்க

வைகயில்	அச்ச ட் ம்	உண்ைமயாகப்	பரவியி க்கிற .	எனி ம்	மனித
மனத்தின்	இயல்பான	ஊற் க்	கண்கள்	அன்பின்	அ நிைலையக்
ெகாண்டெதன் 	நம்பிக்ைக	ெகாள்ேவாம்.	நல்ல	நல்ல	ெசயல்கள்	பயனளிக்க	ஒ
தைல ைறக்	காலம்	ெபா த்தி க்கலாம்	என்ப 	ஆன்ேறார்	வாக் .

இப் தினத்ைத,	கைலமகள்	காரியாலயத்தார்	 ல்	வ வில்	ெகாண் 	வந்த	ேபா ,
ேபரன் 	 ர்ந் 	டாக்டர்	 .வ.	அவர்கள்	 ன் ைர	எ திச்	சிறப்பித்தார்கள்.
அச்சிறப் ,	எ த் லகில்	ேபைதயாக	அ 	ைவத்தி ந்த	என்ைன,	கற்றறிந்த
லேவார்	 ன்	அறி கம்	ெசய் 	ைவக் ம்	ெப 	வாய்ப்பாக	மலர்ந்த .	நான்
ன் ம்	பின் ம்	பல	 தினங்கைளப்	 ைனந்தா ம்,	இந் ேல	வரலாற் த் ைற

அறிஞர்,	ஆராய்ச்சியாளர்,	மாணவர்	ேபான்றவரிைடேய	என்ைன	ஓர்	இலக்கிய
ஆசிரிையயாக	அறி கம்	ெசய்வித்தி க்கிற .	இப்ெப ைமக் ம்
ன்ேனா யாக,	இந் ைல	ஆர்வ ம்	ஆவ மாக	ஒ 	திறனாய்வாளரின்

கண்ெகாண் 	ேநாக்கி,	ஆய் ைர	ெசய்த	டாக்டர்.	தி .ந.	சஞ்சீவி
அவர்க க் ம்	நான்	என்ெறன் ம்	கடைமப்பட் ள்ேளன்.



இந் ைல	நான்	எ வதற்காக	ேமற்ெகாண்ட	அல்லல்கள்	பலப்பல.	 த்தகத்ைதக்
ைகயில்	காண்ைகயில்	அைவ	அைனத் ம்	மறந் 	ேபா ம்	என்றா ம்,
இக்கைதயில்	ஒவ்ெவா 	ெசய்திைய ம்	அறிந் ,	ஆய்ந் ,	 ைன ம்
கைதக்ேகற்பப்	பயன்ப த்திக்	ெகாண்ட	 ட்பங்கைள	வாசகர்	உணர்ந்தி ப்பாேரா
என் 	மனம்	தவித்த ண் .

நான்	எ தி	 த் ,	 ல்	ெவளியாகி	நாைலந் 	ஆண் க க் ப்	பின்னர்,	நான்
கனவி ம்	க தியிராத	வைகயில்	ஒ 	ேபராசிரியர்	இந் ைலப்	ப த் 	வியந்த
ஆய் ைர	ப த்தார்	என்ற	ெசய்திையக்	ேகட்ட ம்	ெப 	மகிழ்ச்சி	எய்திேனன்.
நான்	எவ்வா 	மைல	மக்கள்	வாழ்ைவ	 க்கமாகச்	சிந்தைன	ெசய்
க த் க்கைளப்	 லப்ப த்திேனேனா,	அவ்வைகயில்	ஒவ்ெவா 	க த்ைத ம்
ேபராசிரியர்	சஞ்சீவி	அவர்கள்	ஆராய்ந்தி க்கக்	கண்ேடன்.	ஓர்	இலக்கியப்
பைடப்பாளிக் 	இைத	விட	என்ன	ெபரிய	பரி 	ேதைவ?

இந் ைல	இப்ேபா 	ஆறாம்	பதிப்பாக	தாகம்	பதிப்பகத்தார்	ெகாண்
வ கின்றனர்.	இத்த ணத்தில்,	இப்பதிப் க் 	அன் டன்	அ மதி	அளித்த
கைலமகள்	அதிப க் ம்,	இந் க் ச்	சிறப் கள்	ேசர்த்த	ேபராசிரியர்
தி .சஞ்சீவி	அவர்க க் ம்	என்	நன்றிையத்	ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறன்.	தமிழ்
வாசகர்கள்	வழக்கம்	ேபால்	இைத ம்	ஏற் 	மகிழ்விப்பார்கள்	என் 	நம் கிேறன்.
வணக்கம்.

ராஜம்	கி ஷ்ணன்.
-----------	
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பிள்ைளக்கனி	ஒன்ைற	ஈன் ,	ப ைம,	யா ம்	உடலில்	மின் ம்	 திய	தாய்ைமயின்
நிைற ம்	 ரிப் ம்	விளங்க	அைமதியில்	ஒன்றியி க் ம்	ஓர்	அன்ைனையப்	ேபால்,
அந்த	மைலப்	பிரேதசம்	பிற்பகலின்	அந்த	ேமானத்தில்	காட்சியளித்த .
பன்னிரண் 	ஆண் க க் 	ஒ 	 ைற	நீலக் றிஞ்சி	மலராைட	 ைனந்
ெகாள்ைள	அழகின்	 வியலாய்த்	ேதான் ம்	அந்த	மைலப்	பிரேதசத்தில்	அந்த
நீலம்	 க் ம்	ேபராண் ,	வசந்தத்தில்	எழில்	வ வாகக்	 ங்கி,	வானவனின்
அன்ைபப்	ெபற்ற	மைல	மடந்ைத,	அ ள்மாரியில்	பைசத் ச்	ெசழித்
அன்ைனயாக	நிற் ம்	கார்த்திைக	மாசக்	கைடசி	நாட்கள்.

நீலமைலயன்ைனயின்	அ ைம	ெப ைமகள்,	ெசல்வங்கள்	ெசால்லில்
அடங் பைவேயா?	ெவம்ைம	நீக்கித்	தண்ைம	த ம்	தன்ைமயினாள்;	கனிக ம்
கிழங் க ம்	தானியங்க ம்	ஒன் க் ப்	பத்தாகப்	ெப க்கித்	த ம்
வன்ைமயினாள்.	சந்தன ம்	சாம்பிராணி ம்	கர்ப் ர ம்	மணம்	வீ ம்
ேசாைலகைள	உைடயவள்.	அவளிடம்	ேத க் ப்	பஞ்சமில்ைல.	அவள்	வளம்
ெகாண் 	பாைலப்	ெபாழி ம்	கால்நைடச்	ெசல்வங்க க் ம்	பஞ்சமில்ைல.	அண்
வந்தவைர	நிற	இன	ேபதம்	பாராட்டாமல்,	காபி ம்,	ேதயிைல மாகக்	 ங்கிக்
ெகாழித் ,	ஆதரித் ச்	ெசல்வர்களாக் ம்	தைகைம	அவளிடம்	உண் .

அழ ,	எளிைம,	ஆற்றல்	அைனத்ைத ம்	விளக் ம்	இந்த	மைலயன்ைனயின்
ம ையேய	தாயகமாகக்	ெகாண் 	வா ம்	மக்க க் ,	அவள்	சிறப் கள்
உடேலா ம்,	உயிேரா ம்	கலந்தி ப்பதில்	வியப் 	உண்ேடா?

கார்த்திைக	மாதத்தின்	இ தி	நாளின்	அந்தப்	பிற்பகலில்,	ப ங்கம்பளத்ைத
விரித்தாற்	ேபால்	பரந் 	கிடந்த	மைலச்சரிவில்	ேஜாகி	சாய்ந்தி ந்தான்.	அந்தச்
சரிேவா 	ஒட் 	நீண் 	ெசல் ம்	 ன்றில்	கா ம்	 யி ப் த்தான்	அவ க்
உரிய	இடம்;	அவன்	பிறந்த	இடம்	 யி ப்ைபச்	 ற்றி	 ன் 	பக்கங்களி ம்
மரகதக்	 ன் கள்	 ழ	ெதற்கில்	மட் ம்	ேசாைல	 ழ்ந்த	கானகங்கள்	நீண்
ெசன் ,	ெவளி	உலகச்	சந்த க ம்	வண்ண	வாசைனக ம்,	ேபாலி
மி க்கல்க ம்	அவ்விடத்ைத	எட் 	விடாதப ,	மீண் ம்	 ன் கைளச்	 ற்றி



வைளத் க்	காத் 	வந்தன.	 ப் ற ம்	மரகதக்	 ன் கள்	 ழ,	ந ேவ
விளங்கிய	அந்தக்	 யி ப் க் ,	‘மரகதமைல	ஹட் ’	என்ேற	ெபயர்.	(ஹட் 	-

யி ப் )

ன்றின்	ேமல்	ஏறி	வீ க க் 	அ கில்	ெசன் 	ேநாக்கினால்,	ேமற்ேக	ம ப்
ம ப்பாக	நீலவானின்	வண்ணத்தில்	யாைன	மந்ைத	ேபால்	 ன் க ம்,
அவற் க்ெகல்லாம்	சிகரமாக	‘ேதவர்	ெபட்டா’	என் 	அைழக்கப்ப ம்	ேதவர்
சிகர ம்	கண்ெகாள்ளாக்	காட்சிகளாகத்	திக ம்.	கீழ்ப் ற ம்	ப ங் ன் க்
அப்பால்	வைளந் 	வ ம்	கானகங்க ம்,	ந ந ேவ	ெவள்ைள,	சிவப் ப்
ள்ளிேபால்	 யி ப் கள்	சிதறிக்	கிடக் ம்	ேம 	பள்ளங்க ம்
இயற்ைகயன்ைனயின்	பயங்கரம்,	க ைண	என் ம்	இ 	தன்ைமகைள
விளக் வன	ேபால்	ேதான் ம்.	

கீழ்வானில்	மைலக் 	அப்பாலி ந் 	ஆதவன்	எ ம்பித்	ேதவர்	சிகரத் க் ப்	பின்
மைற ம்	வைரயி ம்	ேஜாகிக் 	ெவளியி ள்ள	நாட்களில்	வீட் 	நிழலில்	தங்க
வி ப்பம்	கிைடயா .	ஒன்ப 	வய ச்	சி வனாக	அவ ைடய	உலகம்	 வ ம்
விரிந் 	பரந்த	 ற்சரி க ம்,	 ன்றின்	கீழ்	ெநளிந் 	ெநளிந் 	பாம் ேபால்
ெசல் ம்	அ வியின்	கைர ம்,	அந்த	ஹட் ந்தாம்.	அவ க் 	நிைன 	ெதரிந்த
நாளிலி ந் ,	அவ ைடய	நாட்களில்	 ன்பத்தின்	சாையைய	அவன்
காணவில்ைல.	அதி ப்தி	இ ந்தால்	அல்லேவா	 ன்பம்	தைலகாட் ம்?	ேஜாகிக்
அன்பான	அம்ைம	உண் ;	சீலேம	உ ெவ த்த	அப்பன்	உண் ;	ஒத்த	ேதாழர்கள்
உண் .	கைத	ெசால்ல	‘ெஹத்ைத’	(பாட் )	உண் .	ெபா 	இன்பமாய்	நகர,
எ ைமக ம்	ப க்க ம்	ேமய்க் ம்	பணி ம்	உண் .	அவ க் 	எட் ய	உல க்
அப்பால்	ஆைச	பரந் 	ேபாக,	 ண் ம்	ெபா ள்	ஏ ?
அவ ைடய	ேதாழர்களாக	ராமன்,	ெபள்ளி,	ரங்கன்,	கி ஷ்ணன்	 தலிேயார்.
ஓ ப்	பி த் 	விைளயா க்	ெகாண்ேட	கீழிறங்கி	அ விக் 	அப்பால்	ெவ 	 ரம்
ெசன் 	விட்டனர்.	ேஜாகி	அந்த	ஓட்ட	விைளயாட் ல்	கைளத் த்தான்	சரிவில்
சாய்ந்தி ந்தான்.	அவர்கள்	ஹட் ையச்	ேசர்ந்த	எ ைமக ம்	ப க்க ம்
அங்ெகான் ம்	இங்ெகான் மாய்	நின்ற	வண்ணம்,	மண் க்	கிடக் ம்	 ல்ைல
ெவ க் 	ெவ க்ெகன் 	க த் 	இ க் ம்	ஒலி	அவன்	ெசவிகளில்	வி ம்ப ,
தன்	காைதப்	 ற்பரப்ேபா 	வைளத் க்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தான்.	அ
அவ க் 	ஒ 	விைளயாட் .

ப் க்	-	ப் க்	-	இ 	சீலிப்	ப .	 ப்	-	 ப்	-	இ 	ெம வான	மந்த	கதி	நீலி
எ ைமயா?

எ ந் 	உட்கார்ந் 	ேஜாகி,	தன்	அ மானம்	சரியா	என் 	பார்ப்பவைனப்	ேபால்



ஓைச	வந்த	திைசயில்	பார்ைவையச்	ெச த்தினான்.

சீலிப்ப 	உட்கார்ந் 	அைச	ேபாட் க்	ெகாண் ந்த .	நீலி	எ ைமையக்
கண் க் 	எட் ய	 ரம்	வைரயி ம்	காணவில்ைல.	ராமன்	வீட் 	எ ைமக்கன்
மணி	 ங்க	ேமலி ந் 	கீேழ	ஓ ய .

தன்	ஊகம்	சரியல்ல	என் 	ேஜாகி	ம ப ம்	 ற்பரப்பில்	காைத	வைளத் க்
ெகாண் 	ப த்தான்.	ப் க்	ப் க்ெகன்ற	ஓைச	ேகட் க்	ெகாண்ேட	இ ந்த .
அந்த	ஓைசயில்	அ த் ,	நீலவாைனப்	பார்த் க்	ெகாண் 	தி ம்பிப்	ப த்தான்.
கண்கைள	இ க்கிக்	ெகாண் ,	நீலவான ம்	 னிந் 	தன்ைனேய	பார்ப்ப 	ேபால்
எண்ணியவனாய்	நிைனத் ப்	பார்த்தான்.

அந்த	நீலவானில்	இ க் ம்	 ரியைன	ேநர்க்கண்ணால்	பார்க்க	 யா .
ஆனால்,	அந்தச்	 ரியன்	இல்லாமல்	உலகம்	இல்ைல.	அவர்கள்	வணங் ம்	ஈசனின்
உயிர்த்	ேதாற்றம்	அந்தச்	 ரியன்.	ேஜாகியின்	தந்ைத	லிங்ைகயர்,	காைலயில்
எ ந்த ம்	கிழக் 	ேநாக்கிப்	ெபாங்கி	வ ம்	ெசங்கதிேராைனேய	 ம்பி வார்.

“ஒளிக்	கட ேள,	நீ	வாழி.	மைழையத்	தந் 	மண்ைணச்	ெசழிக்க	ைவக் ம்
மாவள்ளேல,	நீ	வாழி.	எங்க க் 	உன்	அ ைள ம்	ஆசிைய ம்	நல் வாய்!”	என்
பிரார்த்தைன	 றிக்	ெகாண்ேட,	எ ைமகைள ம்	கன் கைள ம்	அவர்	அவிழ்த்
வி வார்.	அவர்	வீ 	தி ம் ைகயில்,	 ரியன்	ேதவர்	சிகரத் க் 	அப்பால்
ெசன் 	வி வான்.	அப்ேபா 	ேஜாகியின்	அம்ைம	மாதி	வீட் ல்	இ ைள	நீக்க
ஆமணக் 	ெநய் ற்றித்	தீபமாடத்தில்	அகல்	விளக் 	ஏற்றி	ைவத்தி ப்பாள்.
இரவில்	 ரியன்	இல்லாத	ேபா ,	வீட் ல்	அவர்க க் 	அந்தத்	ெதய்வத்தின்
சின்னமாக	விளங் வ 	அந்த	விளக் .	வீட் ல்	அவ்விளக் 	இல்லாவிட்டால்,
நிலம்	விைளயா ,	மா 	ம 	 ரக்கா 	என்பைதெயல்லாம்	ேஜாகி	அறிவான்.

அவ க் 	இ ெளன்றால்	அச்சம்	அதிகம்.	கா களில்	வசிக் ம்	 ம்பர்
இ ளில்	தான்	எவ ம்	அறியாமல்	மந்திர	மாயங்கள்	ெசய்வார்கள்.	நாயாக,
நரியாக,	 ைனயாக	அவர்கள்	வந் 	மாயங்கள்,	தீைமகள்	ெசய்த	கைதகைள,
ேஜாகி	‘ெஹத்ைத’	 றக்	ேகட் க்கிறான்.	அ 	மட் மா?	 ரியன்	இல்லாத
சமயங்களான	இர களில்	தான்	சி த்ைத ம்	கர ம்	பன்றி ம்	உல கின்றன.
அவர்கள்	பயிைரக்	க த் ப்	பன்றிகள்	பாழ்	ெசய்கின்றன.	 ரியன்	இ ந்தால்,
அைவ	வ ேமா?

இத்தைகய	 வில்	எண்ணக்ெகா 	வந் 	நின்ற ம்	ேஜாகிக் 	மின்னெலன	ஒ
கீற் ப்	பளிச்சிட்ட .



வீட் க் ள்	விளக் 	ைவப்ப 	ேபால்,	நீள	ெந க,	நிலத்தில்,	ேசாைலயில்,
ெகாட் லில்,	ஆயிரமாயிரம்	விளக் கள்	ைவத் 	விட்டால்,	மைல	 வ ம்
விளக் களாகேவ	நிைறத் 	விட்டால்?	மரகத	மைல	 வ ம்,	 ற்றி ம்
விளக் கள்	ேபாட் 	இ ளின்றி	அகற்றிவிட்டால்,	பகல்	ேபால	ஆ ேமா?	இ 	ேபால்
நீலவானம்	ெதரி ேமா?

ேஜாகி	தன்	கண்கைள	 க்	ெகாண்டான்.	அவன்	கற்பைனயில்	அவன்
உலகெமல்லாம்	அகல்	விளக் களின்	ஒளி	படர்ந்த .	ஆனால்	வான்	 வ ம்
அந்த	ஒளி	பட ேமா?	எட் ேமா?

அவன்	கற்பைனக் 	அந்தக்	காட்சிேய	எட்டவில்ைல.	உயர	உயரக்	கம்பங்கள்	நட் ,
விளக் கைள	ைவக்கலாம்.	ஓங்கி	வளர்ந்தி க் ம்	கானக	ெந 	மரங்களான
கர்ப் ர	( கலிப்டஸ்)	மரங்களில்	விளக் கள்	ெபா த்தலாம்.	ெபரிய	ெபரிய	மண்
சட் களில்	நிைறய	எ ைம	ெநய்ேயா,	ஆமணக்ெகண்ெணேயா	ஊற்றிப்	ெபரிய
திரிகள்	இட் 	மைலகளின்	மீெதல்லாம்	ைவக்கலாம்.

டங் டமாய்,	பாைன	பாைனயாய்	எண்ெணய்	ேவண் ம்.	ெநய்	ேவண் ம்.	மைல
வ ம்	ஆமணக் ச்	ெச களாக	நிைறய	ேவண் ம்.	எ ைமகள்

ட்டங் ட்டமாய்ப்	ெப க	ேவண் ம்.	அத்தைன	எ ைமகைள ம்	காக்க
எத்தைன	வலிைம	ேவண் ம்!

ேஜாகியின்	தந்ைதக் க்	ைககளில்	வலிைம	உண் .	அவர்	எ ைமயின்	ம யில்	ைக
ைவப்ப தான்	ெதரி ம்;	‘ேஹாேண’	என்ற	 ங்கிற்	பாற் ழாயில்
ெவண் ைரயாய்ப்	பால்	ெபாங்கி	வ ம்.	பைழய	காலத்தில்,	மா கள்	கறக்க
நிைறய	வலிைம	வரேவண் ெமன் 	வலத்ேதாள்	பட்ைடயில்	இ ம்ைபப்	ப க்கக்
காய்ச்சிச்	 	ேபா வார்கள்	என் 	ேஜாகியின்	பாட் 	கைத	ெசால்லி	அவன்
ேகட் க்கிறான்.	வலிைய ம்	ேவதைனைய ம்	ெபா த்தால்	தான்	வலிைம
ெப மாம்.	ஆயிரமாயிரம்	எ ைமகைள	ஒ வர்	கறக்க	ேவண் ெமன்றால்,
அத்தைன	ேப ம்	அத்தைன	எ ைமகைள ம்	காக்க	வலிைம	ெபற	ேவண் ம்.

ேஜாகியின்	கற்பைனகள்	இத்தைகய	 ைறயில்	படர்ந் 	ெசல் ைகயில்	 க்ேக
க்ேக	சந்ேதகங்க ம்	 ந் 	ெவட் ன.	அத்தைன	எ ைமக ம்	எங்ேக

ேம ம்?	கா கள்	எல்லாம்	ப ம்	 ல்ெவளிகளாக ம்,	ஆமணக் ச்	ெச களாக ம்
ஆகிவிட்டால்,	சாைம	பயிரி வ 	எங்ேக?	தானியங்களின்றி	எப்ப ச்	ேசா
சைமக்க	 ம்?	கிழங் 	ேபாட	ேவண்டாமா?	ெவ ம்	ேமாைசக்	 த் 	விட்
நாள்	 வ ம்	இ க்க	 ேமா?



நீண் 	ெகாண் 	ேபான	கற்பைனக்	கதிரின்	 ,	இவ்விதமான	நிைறேவறாத
கட்டத்தில்	வந் 	நிற்கேவ	ேஜாகிக் 	ஏமாற்றம்	உண்டாயிற் .	ேயாசைனகைளக்
ைகவிட் 	அவன்	நண்பர்கைளத்	ேத 	ஓ ன்,	அவ ைடய	நண்பர்கேள	ஓ
வந்தார்கள்.

“நான்	தான்	 தல்”	என் 	ராமன்	ஓ 	வந் ,	மா 	ேமய்க் ம்	 ச்சியாேலேய
ேஜாகிையத்	ெதாட்டான்.	மற்றவர்க ம்	இைரக்க	இைரக்கக்	 ன்றின்	ேமல்
வந்தனர்.

நண்பர்கைளக்	கண்ட ேம	ேஜாகி,	“கி ஷ்ணா,	 ரியன்	இல்லா 	ேபானால்
என்ன	ஆ ம்?”	என்றான்.

கி ஷ்ணன்	தின ம்	எ ைமகள்	ேமய்க்க	வரமாட்டான்.	மரகத	மைல
ஹட் யிேலேய	ெசல்வாக் 	மி ந்த	மணியகாரரான	கரிய	மல்லரின்	ெபண்
வயிற் ப்	ேபரன்	அவன்.	ேஜாகிைய	விடக்	ெகாஞ்சம்	ெபரியவன்.	அந்த
வட்டைகக்ேக	 ைமயாக,	கீழ்மைல	மிஷன்	பள்ளிக் டத்தில்	ப க் ம்	ைபயன்
அவன்.

கி ஷ்ணன்	சிரித்தான்.	“ ரியன்	இல்லா 	ேபானால்	இர 	இ ட் .	இ
ெதரியாதா?”	

“ஒ 	நாள்	இல்ைலெயன்றால்?	 ரியன்	ஒ 	நாள்	வரேவ	இல்ைல	என் 	ைவத் க்
ெகாள்ேளன்!”	

“ேபார்த் ப்	ப த் க்	ெகாண் 	எ ந்தி க்காமல்	 ங் ேவாம்”	என்றாள்	ெபள்ளி.

அண்ைட	வீட் க்	காைகயின்	மகன்	ெபள்ளி.	அவ ம்	ேஜாகிேயாெடாத்தவன்
தான்.

“எ ந்தி க்கா 	ேபானால்,	எ ைம	கறப்ப 	எப்ப ?	இர 	நிலத்தில்	 ைறகாவல்
காப்பவர்	வீ 	வ வெதப்ப ?	 ரியன்	இல்லாமற்	ேபானால்	ஒன் ேம	நடக்கா .
‘இரிய	உைடய	ஈசரி’ன்	அைடயாளம்	கண்.	 ரியன்.	அவர்	கண்ைண	 விட்டால்
இ ட்டாகேவ	இ க் ம்”	என்றான்	ேலாகி.	(இரிய	உைடய	ஈசர்	-	ெபரியவராக
விளங் ம்	இைறவன்.)

“ஈசரின்	ேகாயிலிேல	எப்ெபா ம்	ெநய்விளக் 	எரிகிறேத?	அவர்	கண்ைண



டேவ	மாட்டார்”	என்றான்	கி ஷ்ணன்.

ரங்கன்	இ 	இ ெயன் 	சிரித்தான்.	அவன்	ேஜாகியின்	ெபரியப்பன்	மாதனின்
மகன்;	அங்கி ந்த	எல்ேலாைர ம்	விட	அவன்	ெகாஞ்சம்	ெபரியவன்.
ரட் த்தனமான,	 ற்ேபாக்கான	ேயாசைனகைள	அவன்	ெசால் வான்.

“மக் கேள,	இரிய	உைடய	ஈசர்	ஒன் ம்	அந்தக்	ேகாயிலில்	இல்ைல”	என்றான்.

“ஐையேயா!	அபசாரம்!	ேகாயிலிேல	ஈ வரனார்	இல்ைல	என்கிறாேன	இவன்?”
என் 	ெபள்ளி	கன்னத்தில்	ேபாட் க்	ெகாண்டான்.

ேஜாகி	அவன்	 ணிச்சைலக்	கண் 	வாயைடத் 	நின்றான்.

“பின்ேன	ஈ வரனார்	ேகாயில்	எதற் 	இ க்கிற	தாம்?”	என்றான்	கி ஷ்ணன்.

“கல் ,	படம்	இரண் ந்தான்	அங்ேக	இ க்கின்றன”	என்றான்	ரங்கன்	தி ம்ப ம்.

“உங்கள்	வீட் ல்	எ ைம	கறக்கா ;	பயிர்	விைளயா ”	என்றான்	ெபள்ளி.

“இரிய	உைடய	ஈசன்	ேகாயிலிேல	இ க்கிறார்;	அவர்	கண்	 ரியன்	என்
ெசால் வ 	சரியா?	 ரியன்	ேகாயி க் ள்ளி ந்தா	வ கிறான்	பின்ேன?”

இந்த	வாதம்	ஏற்கக்	 யதாகேவ	இ ந்த .	ஆனால்	விளங் வதாக	இல்ைல.

தனக் 	எவ ம்	எதிர்	ேபசாமல்	இ க்கேவ	ெவற்றி	கண்ட	ஒ 	ெப மிதத்தில்
ரங்கன்,	“ ரியன்	ஒ 	நாள்	 ட	வராமல்	இ க்கா .	நாம்	 ங்கி	எ ந் 	வ ம்
ேபா 	மைலகள்	எல்லாம்	அப்ப ேய	இல்ைலயா?	அ வி	இல்ைலயா?	அப்ப த்தான்
ரிய ம்?”	என்றான்.

“மைலெயல்லாம்	காைலயில்	எ ந் 	மாைலயில்	அ ங் கிறதா?	ஒேர	இடத்தில்
இ க்கிறேத?	 ரியன்	அப்ப 	இல்ைலேய?	காைலயில்	அந்த	இரட்ைட	மைலக்
அப்பாலி ந் 	வந் ,	பகெலல்லாம்	நகர்ந் ,	ேதவர்	ெபாட்டா க் ப்	பின்ேன
ேபாகிறேத!”	என்றான்	கி ஷ்ணன்.

“அட,	இ தானா	பிரமாதம்?	 ரியன்	வராமற்	ேபானால்	இரவில்	விளக்
ைவப்பைதப்	ேபால்	ெபரிய	ெபரிய	விளக் கைள	ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்”	என்றான்
ரங்கன்,	ேபச்ைச	வைளத் .



“அதற் 	எவ்வளேவா	ெநய்	ேவண் ேம!”	என் 	ேஜாகி	பிரச்ைனக் 	வந்தான்.

“அ வித்	தண்ணீைரெயல்லாம்	எண்ெணயாக் ேவாம்”	என்றான்	கி ஷ்ணன்
சட்ெடன் .

ேஜாகியின்	வட்ட	கண்கள்	விரிந்தன.	இந்த	ேயாசைன	அவ க் த்
ேதான்றவில்ைலேய?

“அ வித்	தண்ணீைர	எண்ெணயாக்க	 ேமா?	ேபாடா	 ட்டாள்!”	என்றான்
ரங்கன்.

“ ரியன்	வராமல்	இ க் ேமா	ேபாடா,	 ட்டாள்!”	என்றான்	கி ஷ்ணன்.

ரங்க க் க்	கி ஷ்ணன்	தன்ைன	எதிர்த் 	வந்த 	பி க்கவில்ைல.	“ேடய்
யாைரயடா	 ட்டாெளன்கிறாய்?	ஒல்லிப்	பயேல!”	என் 	ேமல்	 ணிைய	வரிந்
ெகாண் 	சண்ைடக் க்	ெகா 	கட் னான்.

“ ட்டாள்,	மட் !”	என்றான்	கி ஷ்ணன்	ெபா க்காமல்.

ரங்கன்	உடேன	அவன்	மீ 	பாய்ந்தான்.	இ வ ம்	அ த் க்	ெகாண் 	கட் ப்
ரண்டார்கள்.

இச்சமயத்தில்,	“ேஜாகியண்ணா!	ேர	ேஜாகியண்ணா!”	என்ற	இளங் ரல்	ஒன்
ேமலி ந் 	ஒலித்த .	அந்தக்	 ரல்ேகட்ட	மாத்திரத்தில்	கி ஷ்ணன்	சட்ைடைய
வி த் த்	தைலத்	 ணிைய	நன்றாகச்	 ற்றிக்	ெகாண் 	ேமேல	ஓ னான்.	ேஜாகி
ேமேல	ஓ க்	ெகாண் ந்தான்	 ன்ேபேய.

ஐந் 	பிராயம்	மதிக்கத்	த ந்த	சி மி	ஒ த்தி,	ஓ 	வந்தாள்.	சிவந்த	 ண்
கம்,	க வண் 	விழிகள்,	 ட்ைடயான	தைல ,	ேதாள்மீ ம்	ெநற்றி	மீ ம்
ரண்ட .	இ ப்பில்	ெவள்ைள	 ண் 	உ த் ,	ெபரிய	ம ஷிையப்	ேபால்	ேமல்
ண் ம்	ேபார்த்தி ந்தாள்.	அவள்	ைககளில்	பளபளக் ம்	 	ெவள்ளிக்

காப் க்கள்	ெபரிய	வைளயமாகத்	 வளத்	 வள	ஆ க்	ெகாண் ந்தன.	அைவ
அவ க் 	உரியனவாக	இ க்க	 யா .	ெபரிய	அளவாகத்	ேதா க் 	ஏ ம்
கடகமாக	இ ந்தன.

“ேஜாகியண்ணா	தங்ைகப்	பாப்பா	வந்தி க்கிற .	அம்மா,	மாமி,	அத்ைத



எல்லா ம்	வந்தி க்கிறாங்க.	ெபாரி	உ ண்ைட,	கடைல,	ஆரஞ்சி	எல்லாம்
ெகாண் 	வந்தி க்கிறாங்க.	வாங்க,	வாங்க”	என் 	 றி,	அந்த	அதிசயத்ைதப்
பார்க்க	அவள்	 த் ச்	ெச யின்	பக்கம்	நின் 	ைககைள	ஆட் 	அைழத்தாள்.
அவள்	ைககைள	வீசிய	ேவகத்தில்,	ஒ 	ெவள்ளிக்	காப் 	ந வி,	 த் ச்
ெச க க்கிைடயில்	உ ண்டைத,	இ ந்த	இடம்	விட் 	நகராமேல	 ேராதம்
ெபாங்கக்	கி ஷ்ணைனப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	ரங்கன்	சட்ெடன்
கவனித்தான்.

ெபள்ளி ம்	ராம ங் ட	ஓட	எல்ேலா மாக	ேமேல	ஏறி	வீட் ப்	பக்கம்	ெசன்
விட்டனர்.	அவர்கள்	தைல	மைற ம்	வைரயில்	ரங்கன்	மட் ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட
நின்றான்,	விவரிக்க	இயலாத	ஆத்திரத்ேதா ம்	ஏமாற்றத்ேதா ம்.	

‘சிற்றப்பன்	வீட் க் த்	தின ம்	எவேர ம்	வ கிறார்கள்.	நிைனத்த	ேபாெதல்லாம்
ேஜாகி	சாப்பா ம்	ெபாரிமா ம்	ெவல்ல மாய்க்	 திக்கிறான்.	ஆனால்	நம்
வீட் ேலா?’

ரங்க க் ச்	ெசாந்த	அம்ைம	இல்ைல.	சின்னம்ைமக் ம்	தந்ைதக் ம்	எந்ேநர ம்
சண்ைட.	சண்ைட	ேபாடாமல்	அவ ைடய	சிற்றன்ைன	ஒ 	ேவைளச்	ேசாற்ைற
எ த் 	ைவப்பவள்	அல்ல.	இ க் ம்	ஒேர	எ ைம ம்	ேநாஞ்சல்;	கன் ம்	ேநா
கண் 	இறந் 	ேபாயிற் .	ஏன்?	ஏன்	இப்ப ?

பா ,	வந்தவள்,	ேஜாகிையத்தான்	 ப்பிட் க்	ெகாண் 	ஓ னாள்.	அந்தக்
கி ஷ்ணன்	பய க் ச்	சட்ைட ம்	ெதாப்பி மாய்ப்	பள்ளிக் டம்	ேபா ம்	கர்வம்.
ெபள்ளி	 ைனக்கண்	மட் ;	கல்ைலக்	கல்	என் 	ெசான்னால்	இரிய	உைடயார்	சாபம்
ெகா ப்பார்	என்றான்.	ைச!

சி 	உள்ளத்தில்	ெபா மி	வந்த	அனல்	 ச் டன்	அவன்	தி ம்பிப்	பார்க்ைகயில்,
அந்த	ேநாஞ்சல்	எ ைமதான்	ெவ க் ,	ெவ க்ெகன் 	 ல்ைலக்	க த்
இ த் க்	ெகாண் ந்த .	கிழப்ப வம்	ேகாலமிட்ட,	அைதக்	கண்ட ம்
அவ ைடய	ஆத்திரத் க் 	ஓர்	இலக் க்	கிைடத் 	விட்ட .

கீழி ந்த	 ச்சியினால்	அதன்	 கில்	வீ 	வீெறன் 	ஐந்தா 	அ கள்	வீறினான்.
அ 	உ ண் 	ெகாண்ேட	மைல	 க களில்	பட் 	எதிெராலிக் ம்ப ,	கத்திக்
ெகாண்ேட	சரிந்த .
ரங்கனின்	ஆத்திரம்	இன் ம்	தீரவில்ைல.	இைடயில்	ெதன்ப ம்	 த் ச்
ெச கைள	 றித் ப்	ேபாட் க்	ெகாண்ேட	ேமேலறியவன்,	காப் க்	கிடந்த	ெச ப்
தரண்ைடயில்	வந்தான்.	 ற் ம்	 ற் ம்	பார்த் விட் ,	அைத	எ த் 	இ ப்பில்



ெச கிக்	ெகாண்டான்.	பிற 	கீழ்	ேநாக்கி	ஓ னான்.

சரிவில்	உ ண்ட	எ ைம,	ம ந்த	கா டன்	நீட் க்	ெகாண் ந்த	பாைற	ஒன்றில்,
ன்	இ 	கால்கள்	 ட்ட,	பரிதாபமாகக்	கத்திக்	ெகாண்ேட	இ ந்த .
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மா கள்	ேமய்வதற்ெகன்ேற	ஒ க்கி	விட் ந்த	அந்தப்	ப ங்கன்ேறா 	ெதாடர்ந்
ெசன்ற	ேமட் ல்	 தல்	 தலில்	தனியாகக்	காணப்ெபற்ற	நீண்ட	ெகாட்டைக,
ெபா வான	மாட் க்	ெகாட் லா ம்.	அப்பால்	இ 	வரிைசயாக	உள்ள	இ ப
வீ க ம்,	மரகதமைல	ஹட் ையச்	ேசர்ந்தைவ.	தனியாக,	ேமற்ேக	சரிவில்
கா ம்	நான் 	வீ க ம்,	அந்த	ஹட் ையச்	ேசர்ந்த	‘ெதாரிய ’க் 	உரியைவ.

மார்	எ 	ஆண் க க் 	 ன்,	ைம ரிலி ந் 	பண் ப் ர்க்	கா களின்
வழிேய	நீலகிரி	மைலயில்	வந் 	 ேயறியதாகச்	ெசால்லப்ப ம்	படக	மக்கள்
ச கத்திைடேய	அவரவர்	ெதாழி க் த்	த ந்தப 	சில	பிரி கள்	இ ந்தன.
ஹரிவர்,	உைடயர்,	அதிகாரி,	கணக்கர்,	கடக்கர்,	ெதாரியர்	என்ற	ெபயரில்
ைறேய,	 மார்களாக ம்,	அதிகாரிகளாக ம்	கணக்கர்களாக ம்	இ ந்தனர்

என் ம்	 வர்.	ெதாரியர்	என்ற	பிரிவினர்,	மற்ற	பிரிவின க் ப்	பணி ரி ம்
மக்களாக,	ஒவ்ெவா 	ஹட் யி ம்	 யி ந்தனர்.	பணி ரிபவர்	என்ற	 ைறயில்
இ ந்தா ம்,	உயர்ந்தவராகக்	க தப்பட்ட	மக்க க் ப்	பிள்ைளகள்	ேபான்ற
உற ைடயவராகேவ	ெதாரியர்	க தப்பட் 	வந்தனர்	என் ம்	ெதரிய	வ கிற .

ஹட் யின்	கீழ்ப் றம்	சி 	வீட்ைடப்	ேபாலேவ	ேதான் ம்	 ல்,	ெதய்வ
ன்ேனாராகிய	‘ஹத்தப்பா’வின்	ேகாயில்.	ேகாயி க் 	 ன்	விரிந்தி க் ம்

சமெவளியான	ைமதானேம	 யி ப்பின்	பஞ்சாயத் க்	 ம்	ெபா 	இடம்.
ேமற் 	ஓரத்திலி ந் 	மைலையச்	 ற்றி	வைளந் 	ெதற்ேக	ஓர்	ஒற்ைறய ப்	பாைத
ெசன்ற .	ேகாயி க் ப்	பின் றத்திலி ந் 	வ ம்	பாைத,	அந்தப்	பாைதயில்
இைண ம்.	இந்த	இைணப் 	இடத்தில்	நால 	உயர ள்ள	ேமைட	ஒன் 	உண் .
அங்கி ந் 	ேநாக்கினால்,	கீேழயி ந் 	ஊ க் ள்	வ ம்	பாைதயில்
வ பவர்கைளக்	காண	 ம்.	ரங்கனின்	தந்ைத	மாதன்,	நாளின்	ெப ம்பாலான
ப திைய,	அந்தக்	கல்ேமைடயில்	அமர்ந்ேத	கழித் 	வி வ 	வழக்கம்.

பா ,	ேஜாகி,	ராமன்,	ெபள்ளி,	கி ஷ்ணன்	எல்ேலா ம்,	ெதாரியர்	 யி ப்ைபத்
தாண் ,	அவசரமாக	ேமேல	 க்ேக	ஏறி,	இைரக்க	இைரக்க	ஓ 	வந்தனர்.
ேஜாகியின்	வீ 	ேகாயிைலப்	பார்த் 	இ க் ம்	ேகா 	வீ .	வீட் 	வாசலில்
ஹட் யி ள்ள	ெபண்கள்	எல்ேலா ேம	 யி ந்தனர்.

பா ,	ேஜாகிக் 	மாமன்	மகள்.	கிழக்ேக	அ விக்	கைரேயா 	கா கைளத்	தாண்
நடந்தால்,	ேஜாகியின்	மாமன்	ஊராகிய	மணிக்கல்	ஹட் க் ப்	ேபாகலாம்.	பா வின்
தாய்,	கீழ்மைலயில்	தன்	அம்ைமயின்	வீட் ல்	பிரசவித் ,	 ழந்ைத டன்	அன்



கணவன்	வீ 	ெசல் கிறாள்.	வழியிேல	நாத்தியின்	வீ 	வந் 	தங்கி,
ெபரியவளான	பாட் யின்	ஆசி	ெபற் ,	ம நாள்	மணிக்கல்	ஹட் 	ெசல்லப்
ேபாகிறாள்.

அண்ைமயில்	ஓ கள்	ேவய்ந் 	காைர	 சிப்	 ப்பித்தி ந்த	ேஜாகியின்	வீட் ல்,
மணியகாரரின்	மகள்,	கி ஷ்ணனின்	தாய்,	சா ம்	ெவயிலில்	நின்றப ேய
ழந்ைதைய	ஏந்திக்	ெகாண் ந்தாள்.	ெவல்ல ம்	பா ம்	 சித்த	 ழந்ைத

நாைவச்	சப் க்	ெகாட் க்	ெகாண் 	பல்	இல்லாத	வாையக்	காட் 	எங்ேகா	பார்த் ச்
சிரித்த .

“இனிப் க் 	சப் க்	ெகாட் கிறாள்,	பார்”	என் 	அவள்	 ழந்ைதைய	ெகாஞ்சி
த்தமிட் க்	ெகாண் க்ைகயில்,	ேஜாகி	ஆவ டன்	அந்தப்	ெபண் ர்
ட்டத்தில்	 ந் 	பாய்ந் 	வந்தான்.

“அட!	வந்த 	யாெரன் 	ெதரிந் 	விட்டதா?	கண்ைணத்	தி ப்பிப்	பார்த் ச்
சிரிக்கிறாள்.	ேஜாகி,	பார்.	உன்ைனப்	பார்த் ச்	சிரிக்கிறாள்!”	எல்லா ேம
சிரித்தார்கள்.

சிரிப் க் ம்	அவர்கள்	ேகலிக க் ம்	ேஜாகிக் ப்	ெபா ள்	விளங்கவில்ைல.
அவன்	ேநாக்கெமல்லாம்	 ழந்ைதயின்	மீேத	 விந்த .	பரபரக் ம்	விழிகளால்
பார்த் 	அதிசயித்தான்.
எத்தைன	அழ ,	அந்தக்	 ழந்ைத!	ேராஜா	நிறம்;	கேறெலன்ற	 ண்ட
தைலமயிர்,	சி 	ெநற்றியில்	வந் 	வி ந்த .	சின்ன	 க் ;	ெசப் 	வாய்;	பிஞ் க்
ைககள்;	 ஞ் க்	கால்கள்.

“எனக் 	-	என்னிடம்	தரச்	ெசால் ங்களம்மா”	என் 	அவன்	இ 	ைககைள ம்
நீட் ய	ேபா 	எல்ேலா ம்	சிரித்தார்கள்.

“உனக் த்தான்.	உனக் 	இல்லாமலா	மாமன்	மகள்?	இேதா	பார்;	ஐய!	உன்ைனப்
பார்த் ச்	சிரிக்கிறாள்”	என் 	 ழந்ைதையத்	தாழ்த்தி	அவனிடம்	காட் னாள்
கி ஷ்ணனின்	தாய்.

“இவள்	-	ரங்க க் .	ேஜாகிக் 	பா ”	என்றாள்	மாமி	அதற் ள்.

இந்தப்	ேபச்சில்	ெவட்க ம்	நாண ம்	பிறக்காத	ப வமல்லவா?

“ம்...	எனக் ப்	பா 	ேவண்டாம்.	இந்தப்	பாப்பாத்தான்	ேவண் ம்”	என் 	அவன்



சி ங்கினான்.	ம ப 	சிரிப்ெபாலி	எ ம்பிய .

“பார்த் க்	ெகாள்ளம்மா	உன்	ைபய க் 	இ ப்பைத?	ேந க் 	ேநர்	பா
ேவண்டாெமன் 	ெசால்கிறாேன!	ஏண்டா,	பா க் 	என்ன?	வந்த ம்
வராத மாய்	உன்ைனப்	பார்க்கத்தாேன	ஓ 	வந்தி க்கிறாள்?	அவள்	நன்றாக
ேவைல	ெசய்வாள்;	உனக் 	நல்ல	ைபயனாகப்	ெபற் த்	த வாள்”	என் 	அவன்
தைலயில்	ெசல்லமாக	இ த்தாள்	மாமி.

அவள்	ேபச்சின்	ெபா ைள	உணராத	ேஜாகி,	தனக்ேக	உரிய	ேவகத் டன்,	“ஹூம்,
எனக் 	இந்தப்	பாப்பாைவத்தான்	பி க்கிற ”	என்றான்.

“ஆயிரம்	ெபான்	தர	ேவண் ம்.	ஆமாம்;	 ம்மாக்	கிைடக்கா !”	என்றாள்	மாமி,
ேகலியான	ெகாஞ்சலில்.

“த ேவன்”	என் 	ேஜாகி	தைலைய	ஆட் னான்.	மீண் ம்	ஒேர	சிரிப் .

“எங்ேகயி ந் 	ஆயிரம்	ெபான்	த வாய்?	ஆைசையப்	பார்!”	என் 	அதிசயித்தாள்
ெபள்ளியின்	பாட் .

“த ேவன்”	என்றான்	ேஜாகி	திடமாக.

“ஆயிரம்	கறைவ	எ ைம ங்	 ட	ேவண் ம்”	என்றாள்	மாமி	மீண் ம்	 மிண்
சிரிப் டன்.

“ஆகா,	நீ	ேதவைலய !	என்	ைபயன்	ஏேதா	சா 	என்றால்	நீ	ேமேல	ேமேல
ேபாகிறாேய!	ஆயிரம்	கறைவ,	சீதனமாக	இங்ேக	வர	ேவண் மாம்;	என்	ைபயன்
ேசாைடயா?”	என் 	ேஜாகியின்	தாய்	மாதி	பாய்ந்தாள்.

“உனக் 	ஏன்	அதற் ள்	ஆத்திரம்?	ேவண் மானால்	உன்	ைபயன்	மாமன்
கால யில்	ெபான்ைன	ைவத் க்	 ம்பிட் ,	‘மாமா	உங்கள்	ெபண்ைணத்
தா ங்கள்’	என் 	ேகட்கிறான்!”	என்றாள்	மாமி	ேகலிக்	ேகாபத்தில்.

“அ 	சரி,	அ 	சரி”	என் 	ெபண்கள்	கலகலெவன் 	சிரித் 	ஆேமாதிக்ைகயில்,
கி ஷ்ணனின்	தாய்	அவைன	உட்காரச்	ெசய் ,	ம யில்	 ழந்ைதைய	விட்டாள்.

மலர்	ேபான்ற	 ழந்ைதைய	இளங்கால்களில்	ஏந்திக்	ெகாண் ,	சா ஜ்யம்
கிைடத்த	மகிழ்ச்சியில்,	ேஜாகி	இ ந்தான்.	அவன்	தாய்	மாதிக் ,	ேஜாகிக் ப்



பிற 	பிறந்த	இ 	 ழந்ைதக ம்	தக்கவில்ைல.	ஆைகயால்,	தனக் 	நிைன
ெதரிந் 	ேஜாகி	இத்தைகய	இன்பத்ைத	அ பவித்ததில்ைல.

ேஜாகி	ெப 	மகிழ்ச்சியில்	எத்தைன	ேநரம்	ஆழ்ந்தி க்க	 ம்	என்
எண் பவள்	ேபால்	மாமி	 ழந்ைதைய	அவன்	ம யிலி ந் 	எ த்தாள்.

“மாமி,	மாமி!”	என் 	ெகஞ்சினான்	ேஜாகி.

“இேதா	பார்,	உங்ைகயன்	வீ 	வந்த ம்	பத் 	 பாய்	ேகட் 	வாங்கி	மாமியிடம்
ெகா த் ப்	ெபண்ைணக்	ேகள்”	என்றாள்	பாட் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட.

“ஏ	மாமி,	பத் 	 பாய்	ெகா த்தால்	பாப்பாைவ	இங்ேக	ெகா ப்பீர்களா?”

“அட	ேபாடா,	அசட் ப்	பயேல!”	என்றாள்	அம்ைம.

“ஏன்	அம்மா?”

“பாப்பா	இப்ேபா 	வரமாட்டாள்.	ெபரியவளாக	வளர்ந்த ம்,	நீ	ஐயைனப்	ேபால
ஆன ம்,	பணம்	ெகா த் 	இங்ேக	நம்	வீட் க் 	அைழத் 	வ ேவாம்.	அப்ேபா
பாப்பா	உனக் ச்	ேசா 	ைவப்பாள்.	தண்ணீர்	ெகாண் 	வ வாள்.	சாைம
விைதத் 	வீட் க் த்	தானியம்	ெகாண் 	வ வாள்.	இப்ேபா 	பாப்பாவால்	என்ன

ம்?”	என் 	அம்ைம	விளக்கினாள்.

மாமி	 ழந்ைதையப்	பாட் யிடம்	ெகா த் 	விட் ,	உள்ளி ந் 	ஒ 	வட்டத்	தட்
நிைறயக்	காஞ்சிப்	ெபாரி ம்	ெவல்லப்	பா ம்	கலந் 	ெசய்த	உ ண்ைடகைளக்
ெகாண் 	வந் 	எல்ேலா க் ம்	ெகா த்தாள்.

பா வின்	ைகயில்	ெபாரி	உ ண்ைட	ெகா க் ம்	ேபா தான்	அவள்	ைககளில்
இ ந்த	ெவள்ளிக்	காப்ைபக்	காணாமல்	தி க்கிட்டாள்.

“காப்ெபங்ேக,	பா ?”	

பா 	 ற் 	 ற் ம்	பார்த் த்	தி தி ெவன் 	விழித்தாள்.

“எங்ேக 	காப் ?”

“ெபரி ;	பின்னால்	ைக	ெபரிசான ம்	ேபாட் க்	ெகாள்ளலாம்	என்ேறன்;	ேகட்டாயா?



எங்ேகயம்மா	வி ந்த ?”

“நீ	ஊரிலி ந் 	வ ம்	ேபா 	இ ந்ததா?	அைதப்	பார்”	என்றாள்	பாட் .

“அங்ேக	வ ம்	ேபா 	காப் 	ஆ யைத	நான்	பார்த்ேதன்”	என்றான்	கி ஷ்ணன்.

“எங்ெகல்லாம்	ஓ னார்கேளா?”	என் 	தாய்	பா வின்	ேமல்	 ண்ைட	அவிழ்த்
உதறினாள்.

“வா ங்கள்,	எங்ேக	ேபானீர்கெளன் 	காட் ங்கள்”	என் 	மாதி	 ன்ேன
நடந்தாள்.	

“அம்மா,	நான்	காப்ைபத்	ேத 	எ த் 	வந்தால்	மாமி	பாப்பாைவத்	த வார்களா?”
என் 	ேஜாகி	 கம்	ஒளிர	ஓ 	வந்தான்.

“அசட் ப்	பயேல!	என்ன	இப்ேபாேத	பாப்பா	பித்தாயிட்ேட?”	என் 	அம்ைம
அதட் னாள்.

கதிரவன்	ேமல்	வானில்	சாய்ந் 	விட்டான்.	சில்ெலன்ற	 ளிர்காற் 	வீசிய .	பா
ன்ேன	ஓ னாள்.	மாதி ம்	 த் ச்	ெச கள்,	 தர்கள்	எல்லாம்	பார்த் க்

ெகாண்ேட	ேஜாகிையப்	பின்	ெதாடரச்	ெசன்றாள்.	எங் ம்	 	ெவள்ளிக்	காப்
மின்னவில்ைல.	மா கைள	எல்லாம்	சி வர்	ெகாட் க் 	ஓட் ச்	ெசன்றனர்.

சட்ெடன் 	நிைன 	வந்தவனாய்	மாதி	ேகட்டாள்;	“ரங்கன்	எங்ேக?”

“அேதா!	எ ைம	ஒன் 	கால்	ம த் 	வி ந் 	கிடக்கிறேத!”

“ம்...	ேங...	ய்...”	என் 	அதன்	ஒலி	ேவதைனையக்	ெகாண் 	அவர்கள்
ெசவிகளில்	 ந்த .

ேஜாகி	ேவகமாக	இறங்கினான்.

“ெபரியப்பன்	வீட் 	ேநாஞ்சல்	எ ைம	பள்ளத்தில்	எப்ப ச்	சரிந்த ?”	அதன்
கிேல	அ ப்பட் 	ரத்தம்	கன்றியி ந்த	ேகா கள்	அவள்	கவனத்ைதக்

கவர்ந்தன.	இளம்	உள்ளம்	ெம ைகப்	ேபால்	ெநகிழ்ந்த .

“யார்	அ த் 	ஓட் னார்கள்?	ரங்கா!	ேர	ரங்கா!”	என் 	ேஜாகி	 ற் ற் ம்



பார்த் க்	 ரல்	ெகா த்தான்.

“எ ைம	வி ந் 	காெலா ந் 	ேபாச் ,	ரங்கா?”

எதிர்க் ரல்	எழவில்ைல.	ெபாரி	உ ண்ைடக்	ைகபி க் ப்	பி க்ெகன் 	ஒட் க்
ெகாள்ள,	சி வன்	எ ைமயின்	உடைலத்	தடவினான்.

காப்ைப	மறந் 	நின்ற	பா ,	எ ைமயின்	கா க் க்	கீழ்	உைறந்தி ந்த
திையக்	கண்டாள்.

“ஐேயா,	ரத்தம்!”

அவள்	ேபாட்ட	சத்தம்	மாதிைய	அங்ேக	தள்ளி	வந்த .	சற் 	எட்ட,	 ன்ைற	ஒட் ய
விைள	நிலங்களில்	ேவைல	ெசய் 	ெகாண் ந்த	ஆண்	-	ெபண்	அைனவைர ம்
அவர்களின்	சலசலப் 	அங்ேக	தள்ளி	வந் 	விட்ட .

ரங்கனின்	சின்னம்ைமயான	நஞ்சம்ைம.	ேநர்	எதிேர	உள்ள	ைமத் னன்	வீட் க்
ேகாலத்ைதக்	காணச்	சகியாமல்	அப்ேபா தான்	கைளெய ப்பவள்	ேபால்	நிலத் ப்
பக்கம்	வந்தி ந்தாள்.	 ட்டம்	ேசர்ந்த	இடத் க் 	வந் 	தங்கள்	வீட் 	எ ைம
வி ந் 	காெலா த் க்	ெகாண் 	விட்டைத	அறிய	அவ க் 	ஆத்திரம்	பீறி
வந்த .

ரங்கைனேய	ேநாக்கி	அவள்	க க ப் ப்	பாய்ந்த	ெதன்பைதக்	 ற	ேவண் மா?

“ஈ வரா!	எ ைமக் க்	காேல	ஒ ந் 	ேபாச்ேச!	அந்தச்	ேசாம்ேபறிப்	பயல்	எங்ேக
ேபானான்?”

“அ தான்	ெதரியவில்ைல,	ெபரியம்மா”	என்றான்	ேஜாகி.

“ேச ம்	இடத்திேல	ேசர்ந் 	ேம 	உய கிற .	பறிந்த	இடத்திேல	பின் ம்	பள்ளம்
பறிகிற .	இ ந்த	ஓர்	எ ைம ம்	ேபாச்ேச!	வீட் த்	தைலவன்	ேவைல	ெவட்
ெசய்யாமல்	ெபா 	ேபாக்கிராெனன்றால்,	இந்தப்	ைபய ம்	உதவாத
பயலானாேன!	ஒ த்தி	பா பட் 	வீட் ல்	சாப்பிட	 மா?	ஊ க்ெகல்லாம்	வாழ்
இ க்கிற .	இந்த	நஞ்சம்ைமக் ச்	 கமில்ைல”	என்ெறல்லாம்
பிரலாபிக்கலானான்.

“அடாடா?	இ 	யார்	ேவைல?	ஏண்டா?	 ரட் ப்	பயல்களா?	எ ைமைய	இப்ப யா



அ ப்ப ?”	என் 	ேகட்ட	வண்ணம்	ேஜாகியின்	தந்ைத	லிங்ைகயா,	எ ைமையத்
க்க	 யன்றான்.

“அவன்	 ம்பத் க் 	நஷ்டத் க் 	ேமல்	நஷ்டம்”	என் 	கி ஷ்ணனின்	தாத்தா
கரியமல்லர்	 	 த்தார்.

“அ வியிலி ந் 	பாைனயில்	தண்ணீர்	ெகாண் 	வா ங்கள்”	என் 	லிங்ைகயா
சி வர்கைள	விரட் 	விட் ,	எ ைமக் 	ைவத்தியம்	ெசய்ய	உட்கார்ந் 	விட்டான்.

“ெகாட் க் 	ஓட்ட	 யா .	இங்ேக	ைவத் த்தான்	பச்சிைல	ேபாட் க்	கட்ட
ேவண் ம்.	ரங்கன்	எங்ேக?”

லிங்ைகய்யா	நஞ்சம்ைமையத்	தான்	பார்த்தான்.	 ண் க்	ெகா க்காமேல	ெபால
ெபாலக் ம்	அவ க் 	இ 	ேபாதாதா?

“கஷ்டகாலம்,	யார்	ெபாறாைமக்	கண்ேணா,	ஏவேலா?	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாக
வ கிறேத”	என் 	ெதாடர்ந் 	உதவாக்கைர	ரங்கனின்	அடங்காத்தனம்,	 ரட் ச்
ெசயல்,	ேவைல	ெசய்ய	வணங்காைம,	தி ட் த்தனம்,	ெபாய்	எல்லாக்
ணங்கைள ம்	ெசால்லிப்	பிரலாபிக்கலானாள்.

“கவைலப்படாதீர்கள்.	அண்ணி,	இன்றிர 	பயி க் க்	காவல் ைற	எனக் .
பரணிலி ந் 	 ரல்	ெகா க்கிேறன்.	ெதாரியமல்ல ம்	உடன்	இ க்கிறான்.	தீ
வளர்த் க்	ெகாண் ந்தால்,	ஒன் ம்	வரா .	ெமள்ள	இரண் 	நாளில்	வீட் க்
ஓட் ப்	ேபாேவாம்.	“ேஜாகி,	ெகாஞ்சம்	 ல்ல த் ப்	ேபாட் விட் 	வா!”	என்றான்
லிங்ைகயா,	அண்ணன்	மைனவிக் த்	ேத தலாக.

நஞ்சம்ைம	தைலவிதிைய	ெநாந்த	வண்ணம்	வீட் க் ச்	ெசன்ற	ேபா ,	எட்
வய ப்	ெபண்	ரங்கி,	அ ம்	 ழந்ைதைய	அ த் 	அதட் ச்	சமாளித் க்
ெகாண் ந்தாள்.	அ ப்பில்	ேவக	ைவத்தி ந்த	ெமாச்ைச	விைத,	நீரின்றித்
தீய்ந்த .	அ வி	நீர்	எ த் 	வந்தி க்கவில்ைல.

“எ ைம ம்	ேபாயாச் ,	ஏண் 	ேசாம்ேபறி,	தண்ணீ க் ப்	ேபாகவில்ைல?”

“ேபாகவில்ைலயம்மா.”

“ஏண் ப்	ேபாகவில்ைல?”



“வந் ...”

“வந் ,	வராமல்!	ஏண் 	நீ ம்	வயிற்ெறரிச்சைலக்	ெகாட் க்	ெகாள்கிறாய்?
தகப்பன்	ேசாம்ேபறி,	ைபயன்	உதவாக்கைர,	நீ ம்	உ ப்படாேத.”

“ேஜாகி	வீட் ேல	மாமி	வந்தி க்கிறாங்கம்மா.”

“அங்ேக	மாமி	வந்தால்	உனக்ெகன்ன 	க ைத?	உனக் ப்	ைபயைனக்	 ட்
வந்தி க்கிறாளா?	வாையப்	பிளந் 	ெகாண் 	ேவ க்ைக	பார்த்தாயா?	 ப் க்
ெகட்டவேள!	எ ைம	வி ந் ,	இ ந்த ம்	ேபாச் ;	 ழந்ைதப்	பா க் ம்
வழியில்ைல.”	ெபால	ெபாலத் க்	ெகாண்ேட,	அவள்	பாைனைய	எ த் க்
ெகாண் 	 றப்பட்டாள்.

சற்ைறக்ெகல்லாம்	அவ ைடய	 ழந்ைதகளின்	தந்ைத	கண்கள்	பாழாய்	சிவக்க,
தள்ளா ம்	நைட டன்	வீட் ப்	ப ேயறி	வந் ,	 ன் றம்	ெவளிமைன	என்
அைழக்கப்ப ம்	ப தியில்	வி ந்தான்.	காப்ைபச்	ெச கிக்	ெகாண்
அ விக்கைரப்	பக்கம்	நடந் 	ெசன்ற	ரங்கன்	வீ 	தி ம்பவில்ைல.
------------	
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ழந்ைத	பிறந்ததிலி ந் ,	தானாகத்	தன்ைனக்	காப்பாற்றிக்	ெகாள் ம்	நிைல

வ ம்	வைரயி ம்,	தாயின்	அன்பி ம்	தகப்பனின்	ஆதரவான	அரவைணப்பி ம்
உரம்	ெப கிற .	அவர்கள்	ஊட் ம்	தன்னம்பிக்ைகயிேலேய	நிமிர்ந் 	நிற்க
ய கிற .	அந்த	அன் 	வ ம்	திைச	 ன்யமாக	இ ந்தால்,	ஏமாறிப்	ெபாலி
ன்றிக்	 ழந்ைத	மந்தமாக	ஆகலாம்.	ரங்க க்ேகா,	அன் 	வர	ேவண் ய

திைசயில்	அனல்	ேபான்ற	ெசாற்கைளக்	ேகட் ம்	அ பவேம	இ ந்த .	அண்ைட
அயலில்	ஒத்தவர்களின்	ேமன்ைமகைளக்	கண் 	ேவ 	மனம்	ெகாந்தளித்த .
ஏமாற்ற ம்	ெபாறாைம மாகச்	ேசர்ந்ேத,	ரங்கனின்	உள்ளத்தில்	எதிர்த் 	எ ம் ம்
அரணாக,	தான்	எப்ப ேய ம்	எல்ேலாைர ம்	விட	ேமலானவனாக	ேவண் ம்	என்
ஆேவசமாக,	ெப ந் ணிச்சலாக	உ ெவ த் 	வந்தன.

அந்த	ேவகத்தில்	தான்	அவன்	எ ைமத்	தீனமாகக்	 ரல்	ெகா த் ம்	எக்ேக
ெகட்டாெலன்ன	என் 	இறங்கி,	அ விையத்	தாண் க்	கிழக் ப்	பக்கம்	இன் ம்
இறங்கிச்	ெசன் 	காட் க் ள்	 ந்தான்.

தி ம்பி	மரகதமைலக் 	வராமேல	ஓ விட்டால்	என்ன?	 க் 	மைலயில்	அவன்
அத்ைத	இ க்கிறாள்;	மாமன்	ஒ வர்	இ க்கிறார்.

இல்ைலெயனில்	ஒத்ைதக் ப்	ேபாய்விட்டால்?

இ ப் க்	காப் 	இ க்கிேறன்	இ க்கிேறன்	என் 	அவன்	இ தயத்	 ப் டன்
ஒத் ப்	பா ய .	காப்ைப,	கா 	கடன்	ெகா க் ம்	லப்ைபயிடம்	விற்றால்	ஒ 	
ெவள்ளி	 பாய்	கிைடக் ேம;	ஒ 	 	ெவள்ளி	 பாய்!

கீழ்	மைலக் 	அப்பால்,	 ைர	எஸ்ேடட்	சமீபம்,	லப்ைபயின்	கா க்	கைட
இ க்கிறெதன்பைத	ரங்கன்	அறிவான்.

ஒத்ைதக் ப்	ேபானால்	அங் ம்	கா க்கைட	இ க்காதா	என்ன?

ஒத்ைதயில்,	சந்ைதக்	கைடகளில்	சி 	ைபயன்கள்	சாமான்	 ைட	 மப்பார்களாம்.
ைர,	 ைரசானி	மார்கள்	காய்கறி	வாங்க	வ வார்களாம்.	அவர்கள்

இஷ்டப்பட்டால்	ெவள்ளிக்	கா கேள	ெகா ப்பார்களாம்.	இந்த	விவரங்கைள
எல்லாம்,	 ன்றாம்	விட் த்	த மன்	ரங்க க் க்	 றியி க்கிறான்.	த மன்	சில
நாட்கள்,	ஒத்ைதயில்	சாைல	ேவைல	ெசய் 	கா 	ேசர்த் க்	ெகாண் 	ஊர்



தி ம்பியவன்.	நாெளான் க் 	ஆறணாக	 லி	வாங்கினானாம்.	ஹட் யில்	என்ன
இ க்கிற ?

இ ப் க்	காப் ,	அ க்க க்கான	ெவள்ளி	நாணயங்களாக ம்,	தங்க
ெமாகராக்களாக ம்	ெப கி	வளர்வ 	ேபால	அவ ைடய	ஆைசப்	பந்தல்	விரிந்
ெகாண்ேட	ேபாயிற் .	நைட ம்	திைச	ெதரியாத	கானகப்	பாைதயில்	எட் ப்
ேபாயிற் .

வானளா ம்	கர்ப் ர	( கலிப்டஸ்)	மரங்கள்	 ழ்ந் 	ேசாைலயின்	மணம்	காற்ேறா
வாசத்தில்	வந் 	கலந்த .	ஒத்ைதக் ச்	ெசல் ம்	வழிையப்	பிறர்	ெசால்ல

அவன்	அறிந்தி க்கிறாேன	தவிர,	ெசன் 	அறியாேன!	மரகத	மைலயிலி ந்
வடகிழக்கில்	அ த்த த் த்	ெதரி ம்	 க் மைல,	ெமாட்ைட	மைல,	 லிக் ன்
எல்லாவற்ைற ம்	தாண் 	அப்பால்	ெசல்ல	ேவண் மாம்.

ஒத்ைத	ெசன் 	விட்டால்,	ெவள்ளிக்	கா களாகச்	ேசர்த் க்	ெகாண்
ெப மிதத்ேதா 	ஹட் க் த்	தி ம்பி	வ வாேன!	அவன்	 திைரயிேல	ஏறி	ஸர்ஸ்
ேகாட் ம்	தைலப்பாைக மாக	வ ம்	காட்சிைய,	ஹட் யில்	உள்ளவர்	அைனவ ம்
யாேரா	என் 	கண் 	வியந் 	பிரமிக்க	மாட்டார்களா?

அப்ேபாேத	இராஜ மார	நைட	ேபாட்டவ க் ,	கானகத் ச்	 ழ்நிைல,
தனிைமயின்	அச்சத்ைத	ெநஞ்சில்	கிளர்த்திய .	‘ேசா’	என் 	மரக்கிைளகள்
உரா ம்	ஓைச;	 தர்களண்ைடயில்	அவன்	அ ச்சத்தம்	ெந ங் ைகயில்	பறைவக்
ஞ் கள்	எ ப் ம்	அச்ச	ஒலிகள்;	 ழ்ந் 	வ ம்	மங்கல்;	பாைத	இல்லாத	தடம்;

இைவெயல்லாம்	அவன்	ைதரியத்ைத	வைளத் க்	ெகாண் 	பின்வாங்கத்
ண் ன.

மரகத	மைலயிலி ந் 	ேநாக்கினால்	 க் மைல	மிக	அ கில்	காண்ப 	ேபால்
ேதான் கிறேத!	இத்தைன	கா கைளக்	கடந் 	எப்ப ச்	ெசல்வ ?

“ேர,	ரங்கா?	எங்ேக	வந்ேத?”

ஒ 	 தர யில்	கள்ளிகள்	ேசர்த் க்	கட் க்	ெகாண் ந்த	ெபள்ளியின்
தமக்ைகயின்	 ரல்	அவைன	அந்தத்	திைசயில்	ேநாக்கச்	ெசய்த .

ஹட் ப்	ெபண்கள்	ஐந்தா 	ேபர்	அவைன	வியப் டன்	ேநாக்கினர்.	ரங்க க் த்
தன்	தி ட் 	எண்ணம்	அவர்க க் த்	ெதரிந் 	விட்டாற்	ேபால்	உள் ர	ஒ
ந க்கம்	உண்டாயிற் .



“எங்ேக	வந்தாய்?	 ள்ளிக்கா?	தவிட் ப்	பழம்	 ள் ப்	பழம்	ேத 	வந்தாயா?”

“இப்ேபா 	ஏ 	தவிட் ப்	பழம்?	 	வந்தி க்கிற 	இப்ேபா தான்.”

“சின்னம்மா	விற க் 	வந்தார்களா?	 ட	வந்தாயா?”

அவன்	ேபசாமல்	நிற்ைகயிேல	ஆ க்ெகா 	ேகள்வி	ேகட் 	அவைனத்	திணற
அ த்தார்கள்.

இ ட் ம்	ேநரமாகி	விட்ட ;	இனிக்	காட் 	வழி	தாண் ,	மைலகள்	பல	ஏறிக்
கடந் 	வழி	ெதரியாத	ஒத்ைதக் க்	கிளம் வ 	சரியாகா .

“விைளயா க்	ெகாண்ேட	வழி	ெதரியாமல்	வந்ேதன்	அக்கா”	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	ரங்கன்	தி ம்பி	நடந்தான்.

விற ச்	 ைம டன்	அவர்கள்	 ன்ேன	நடக்க,	ரங்கன்	அவர்கைள	இலக்
ைவத் க்	ெகாண்ேட	பின்ேன	நடந்தான்.

அ வி	கடந் ,	மா கள்	ேம ம்	கன்றின்	பக்கம்	ஏறி	அவர்கள்	ஹட் க் ச்
ெசல்ைகயிேல,	ரங்கன்	அ விக்	கைரேயாரம்	நடந் 	விைளநிலங்களின்	பக்கம்
ஏறினான்.	 மித்தாய்க் 	வண்ண	ஆைடகள்	அணிவித்தாற்	ேபால்	ேதான் ம்
விைள	நிலங்கைள	அவன்	கடந் 	வ ைகயில்	இ ள்	 ழ்ந் 	விட்ட .

ேசாம்பைல	உைடயவனின்	உைடைம	நான்	என் 	ஆங்காங்ேக	தரிசாகக்	கிடக் ம்
மி	உரிைமயாளரின்	 ணத்ைதப்	பைறசாற்றிய .	 த் ச்	ெச க ம்	கைளக ம்

தான்	ேதான்றிகளாய்க்	கா ம்	விைளநிலம்,	ஆ ம்	ெபண் ம்	ஒத் 	வாழாத
ம்பத் க் ைடய 	என்பைதத்	ெதரிவித்த .	ரங்க க் 	எல்லாம்	ெதரி ம்.

ஒவ்ெவா 	ச ரமாக,	நீள்பரப்பாக,	 க்ேகாணப்	பாத்திகளாக,	இ
இன்னா ைடய ,	இன்னா ைடய 	என் 	அவன்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	வந்தான்.
சாைமப்	பயிர்	கதிர்	விட் ப்	 மிைய	ேநாக்கித்	தாழ்ந் ,	நாணங்ெகாண்ட
மங்ைகெயன	நின்ற .	 க்ேகாணப்	பரப்பில்	பேசெலன் 	 ழங்கால்	உயரம்
ேதான் ம்	உ ைளக்	கிழங் ச்	ெச கள்,	கி ஷ்ணனின்	தாத்தா	கரியமல்ல க்
உரியைவ.	அ கில்	 ள்ளங்கிக்	கிழங் கள்	ெகா த் ப்	ப த் ,	 மி	ெவ க்க,
உள்ளி க்கம்	தாங்கவில்ைல	என் 	 வன	ேபால்	ெவளிேய	ெதரிந்தன.
கரியமல்லரின்	நிலத்ைத	ஒட் ய	சி 	ச ரம்,	சிற்றப்பன்	லிங்ைகயா	 தியதாக
வாங்கிய	 மி.	அ 	ேஜாகிக் 	உரிய .	அந்தச்	ச ரத்தில்,	இைலக்	ேகா ம்



க்ேகா ம்	ெபரிய	ெபரிய	ைககள்	ெகாண் 	என்	 ழந்ைத	என்	 ழந்ைத	என்
அைணப்பைவ	ேபால்	உள்ளி க் ம்	 த்ைத,	 ைவ,	ஆதவ க் க்	காட்டாமல்

ப்	பா காத்தன.	ேஜாகியின்	தந்ைத,	சிற்றப்பன்,	மண்ணில்	வ ந்தி	உைழக் ம்
ெசல்வர்.	ேஜாகியின்	அம்ைமேயா,	ெபான்னான	ைககளால்	 மி	தி த் வைதப்
ேபறாக	எண் பவள்.	ேஜாகியின்	பாட் ,	ஒன் 	விைதத்தால்	ஒன்பதாய்ப்	ெப ம்
ைகராசி	ெகாண்டவள்.

ரங்க க் ப்	 மிையப்	பார்த் 	அவர்கள்	வீட்ைட ம்	எண்ண	எண்ண	தங்கள்
சி ைம	உ த் ம்	 ள்ளாக	ெநஞ்ைச	ேவதைன	ெசய்த .	அவர்கள்

ம்பத் க் ரிய	மண்,	அந்த	ேநாஞ்சல்	எ ைம	ேபாலேவ,	சிவப் 	மண்ணாக,
ெசழிப்பின்றி,	ப ைமயின்றி	காட்சியளித்த .	அந்தப்	பக்கம்	அேநகமாகப்	ப ப் ம்
சிவப் மான	மண்	தான்.	ெதற்ேகாரம்,	அ வி	வைளந் 	ெசல் ம்	இடம்.
கி ஷ்ணனின்	தாத்தா க் ச்	ெசாந்தமான	 மி	மட் ேம	கரிய	வளம்	ெகாண்ட .
ஆனால்	ேஜாகியின்	தந்ைத,	ரங்கனின்	சிற்றப்பன்,	அந்தப்	ப ப் 	மண்ைணேய
வளமிட் 	வளமிட் ப்	ெபான்	விைள ம்	மண்ணாக்கி	விட்டாேர!	இரண்
ப க்க ம்,	 ன் 	எ ைமக ம்	உள்ள	வீட் ல்	வளத் க் 	ஏ 	 ைற?

ரங்கனின்	தந்ைத	நிலத்தில்	வணங்கி	ேவைல	ெசய்த மில்ைல;	சின்னம்ைம
ெபா ந் 	உைழத்த மில்ைல.	வீட் ல்	ெபா ந்தி	இரண் 	நாட்கள்	ேவைல
ெசய்தால்,	எட் 	நாட்கள்	ைகக் ழந்ைதையத்	 க்கிக்	ெகாண் 	அண்ணன்
வீடான	ேகாத்ைதக் ச்	ெசன் 	வி வாள்.	ரங்கனின்	தந்ைத	சில	நாள்	ஒத்ைதப்
பக்கம்	எங்ேக ம்	 லி	ேவைலக் ப்	ேபாவார்.	அந்த	ஆறணாக்	 லிைய ம்
சாராயத் க் க்	ெகா த் 	விட் 	வ வார்.

மியில்	ேவற் ைமையக்	கண்ட	வண்ணம்	நின்ற	ரங்கனின்	உள்ளத்தில்	ஆற்றாைம
ெசால்ெலாணாமல்	ெபாங்கி	வந்த .	ஆத்திரத் டன்,	ெகா த் 	நின்ற
ள்ளங்கிச்	ெச கள்	நாைலந்ைதப்	பி ங்கினான்.	 ழிெயான்றில்

பாய்ச் வதற்காக	ஊற்றியி ந்த	நீ	மி ந்தி ப்ப 	கண் ,	அதில்	க வினான்.
க த் ச்	 ைவத் க்	ெகாண்ேட	நடந்தான்.

காவற்	பரண கில்	வந்த ம்	நின்றான்.	 ரத்தில்	 ழ்ந் 	வந்த	இ ட் ல்
ற்சரிவில்	எ ைம,	வி ந்த	இடத்தில்	ப த்தி ந்த 	தீப்பந்தம்	எரிவதிலி ந்
ெதரிந்த .	அதன்	அ கில்	யாேரா	நிற்கிறார்,	யார ?	சிற்றப்பனாக	இ க் ேமா?

சிற்றப்பன்	தன்ைன	ஒ 	ேவைள	கண் 	ெகாண் 	தி ம் வாேரா	என்ற
எண்ணத் டன்	காவற்	பரைண	நிமிர்ந் 	பார்த்தான்.



ேமட் லி ந் 	 ட்ைடயான	இ 	கால்க ம்,	பள்ளத்திலி ந் 	உயரமான	இ
கால்க ம்	காவற்	பரைணத்	தாங்கி	நின்றன.	 ட்ைடக்	கால்கள்	உள்ள	பக்கம்
பர ள்	ஏற	வழி ண் .

இரவில்,	 ள்ளம்பன்றிகள்	கிழங் கைளத்	ேதாண் ப்	ேபா ம்.	மான்கள்
தளிர்கைளத்	தின் 	வி ம்.	இர க் 	இ வர்,	காவல் ைறயாக	ஊ ழ ம்,
தீ ம்	நா மாய்த்	 ைணக்	ெகாண் 	அந்தப்	பரணில்	இ ந்த	நட்ட	பயிைரப்
பா காப்பார்கள்.

இன் 	யார்	 ைறேயா?

ரங்கன்	கிழங் கைளத்	தின் 	தீர்த் விட் ,	இ ட் க் ம்	 ளி க் ம்,	வீடாக
ெவ ப் க் ம்	அஞ்சி,	பரணில்	ஏறிக்	ெகாண்டான்;	ஒ 	 ைலயில்	 ண்
டங்கினான்.

----------	
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லிங்ைகயா	வீ 	தி ம்பிய ம்,	அன் 	வழக்கம்	ேபால்	 நீரில்	உடல்	க விக்
ெகாண் ,	பால்மைனக் 	வந் ,	ம 	ஆைட	உ த் க்	ெகாண்டான்.	ஒேர
மாதிரியான	ஹட் யின்	இல்லங்கள்,	தாழ்ந் 	 கிய	வாயில்கைளக்
ெகாண்டைவயாய்,	இ 	 க்கியமான	ப திகைள	உைடயனவாய்	அைமயப்
ெபற்றைவ.	 ன் றம்	சி 	வராந்தாைவப்	ேபான்ற	ப திைய	ஒட் ,	ஒவ்ெவா
வீட் ம்,	ெவளிமைன	என்ற	ப தி	உண் ;	அைத	அ த் ,	உள்மைன	என்ற
ப தியில்	வாயி க் 	ேநர்வைளவான	வாயில்	சைமயற்	ப திையப்	பிரிக் ம்
உள்மைனயின்	வல 	ஓரத்தில்,	பால்மைன	அல்ல 	 ைச	அைற,	 வேரா 	ஒட் ய
வைள 	வாயி டன்	இைணந்தி க் ம்.	உள்மைனயின்	ந ேவ,	சைமயலைற
வாயிலில்,	 வர்த்தண் ல்,	எல்லா	இடங்க க் ம்	ெவளிச்சம்	ெதரி ம்	வண்ணம்
தீபமடம்	அைமக்கப்	ெபற்றி க் ம்.	ேமேல,	 ங்கிலால்	ஆன	ேசமிப் ப்	பரண்க ம்
உண் .

இரவில்	 ரியனின்	பிரதிநிதியான	விளக் த்	ெதய்வத் க் 	அஞ்சலி
ெசய் விட் ,	லிங்ைகயா	பால்	கறக்கப்	 றப்பட் 	விட்டான்.	காப் க்	காணாத
ெசய்திைய	ஆற்றாைம டன்	கணவனிடம்	 ற	வந்த	ேஜாகியின்	தாய்,	அவன்,
‘ெஹாேண’	சகிதம்	பால்	கறக்கப்	 றப்பட் 	விட்டைத	அறிந் ,	ஒ ங்கி	நின்றாள்.
ழந்ைதயின்	ம யில்	ைவத் 	ஆட் க்	ெகாண் ந்த	ைமத் னன்	மைனவி,

சேரெலன் 	எ ந் 	அ ப்ப க் 	ஒ ங்கினாள்.

பால்கறக் ம்	அந்த	ேவைள,	அவர்க க் ப்	 னிதமான	ேவைள.	இைறவைன
வழிப ைகயில்	கைடப்பி க் ம்	 னித	விதிகள்	அைனத் ம்,	பால்	கறக் ம்
சடங்ைகச்	ெசய்ைகயில்	கைடப்பி க்க	ேவண் யைவ.	ெகாட் க் ச்	ெசன்
ங்கிற் ழாய்	வழிய	வழியக்	கறந்த	பாைலப்	ெபரிய	பாைனயில்	ஊற்றிக்

ெகாண் 	அவன்	வ ம்	ேபா ,	ெபண்கள்	எவ ம்	 க்ேக	வரமாட்டார்கள்;	ேபச
மாட்டார்கள்.	பால்	மைனயாகிய	 னித	அைறக் ள்	அவர்கல்	 க ம்	மாட்டார்கள்;
அப்ப ப்	 னிதமாகக்	கறந்த	பாைல,	அ ப்பிலிட் க்	காய்ச்ச	மாட்டார்கள்;	ேபைதப்
ப வம்	தாண் ய	ெபண்கள்,	அந்நாட்களில்	பாைல	அ ந்த ம்	மாட்டார்கள்.

பால்மைனயில்	பாைல	எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	லிங்ைகயா	ைவத்த ம்,	மாதி
ெவளிேய	ைவத்தி ந்த	கலத்தில்,	வீட் ச்	ெசல க் 	ேவண் ய	பாைல
ஊற்றினான்.	ேவெறா 	கலத்தில்,	தைமயன்	வீட் ச்	ெசல க் த்	தனியாகப்
பா ற்றி	ைவத்தான்.	மீதிப்	பாைலப்	 ைர	ஊற்றி	ைவத் விட் ,	ம 	ஆைடைய
மாற்றிக்	ெகாண்டான்.



ைகயில்	அண்ணன்	வீட் க் 	ேவண் ய	பா டன்	அவன்	 றப்பட்ட ம்	மாதி	எதிேர
வந்தாள்.

“பால்	-	அண்ணன்	வீட் க்கா?”

“ஆமாம்.	ஏன்?”

“எல்ேலா ம்	ெசால்வைதப்	ேபால்	நீங்கள்	பரி 	காட் வதாேலேய	உங்கள்	அண்ணன்
ம்பம்	தைழத் ப்	பிைழக்காமல்	ேபாகிற .	நீங்கள்	 ந்தித்	தானியமாய்

அளக்கிறீர்கள்;	பாலாய்ச்	சாய்க்கிறீர்கள்.	அவர்கள்	ஏன்	ேவைல	ெசய்கிறார்கள்?”

அவள்	கணவைன	ஒ 	நா ம்	அப்ப த்	த த்ததில்ைல.	ெவ 	நாட்களாக	இ ந்த
ைடச்சல்	அன் 	ெவளிவந் 	விட்ட .

“இன் 	பார்த் 	உன்	உபேதசத்ைதச்	ெசய்கிறாயா	நீ?”

“இந்தப்	பாைல	அண்ணி	 க்கிறாள்!”	மாதியின்	 ரலில்	க ைம ம்	கசப் ம்	பீறி
வந்தன.
“அப்ப யானால்	பாைலக்	ெகா க்காேத	என்கிறாயா	மாதம்மா?	எ ைம	ஒன்
இ ந்த ;	அ ம்	காெலா ந் 	கிடக்கிற .	ஓர்	அப்ப க் ப்	பிறந் 	ஒன்றாக
ஒட் யி ந்த	கிைள	ஒன் 	வாட	ஒன் 	பார்ப்ப 	ேகவலம்.	அவரவர்	பாவம்
அவரவர்க் .	த க்காேத.”

இளகிய	உணர்ச்சிகைளக்	 ர டன்	வி ங்கிக்	ெகாண் 	லிங்ைகயா	எதிர்
வீட் க் ச்	ெசன்றான்.

ெவளிமைனயில்,	தைமயன்	ேபாைத டன்	வி ந் 	கிடந்தான்.	தீப	மாடத்தில்	ஒளி
இல்ைல.	எட் 	வய 	ரங்கம்ைம	 ைலயில்	உட்கார்ந் 	அ த	 ரேல	ேகட்ட .

“ரங்கி,	அம்ைம	இல்ைல?”

சிற்றப்பனின்	 ரல்	ேகட்ட ேம	ரங்கி	அ ைகைய	நி த்திவிட் ,	“அம்ைம
அ விக் ப்	ேபானாள்”	என்றாள்.

“இந்ேநரம்	கழித்தா?	ஏனம்மா	விளக் 	ைவக்க	வில்ைல?	விளக்ெகண்ெணய்
இல்ைலயா?”	



உண்ைமயில்	அவள்	இ ட் ல்	விளக்ெகண்ெணய்க்	கலயத்ைத	ந வவிட்
உைடத்தி ந்தால்.	தாய்	தி ம்பிய ம்	அவ ைடய	க ைமையச்	சமாளிக்க
ேவண் ேம!	ரங்கி	ம ப ம்	நிைனத் க்	ெகாண் 	அழத்	ெதாடங்கினாள்.

“தா,	ரங்கம்மா	ஏம்மா	அழேற?”	சிற்றப்பன்	பரிேவா 	அவள்	தைலைய	நிமிர்த்தித்
க்கிக்	ேகட்ட	ேபா ,	அவள்	அ ைக	அதிகமாயிற் .	இந்த	நிைலயில்	 டத்தில்

தண்ணீர்	 மந் 	ெகாண் 	நஞ்சம்ைம	தி ம்பி	விட்டாள்.

“விளக்ேகற்றவில்ைல?	ஏ	ரங்கி,	யார ?”	என் 	 ரல்	ெகா த் க்	ெகாண்ேட
ைழந்தவள்,	வந்தவர்	ைமத் னர்	என்பைத	உணர்ந்தாள்.

“ெமள்ள,	இ ட் 	அண்ணி”	என் 	லிங்ைகயா	எச்சரிக்ைகயிேலேய	ரங்கி	ந வ
விட் ந்த	விளக்ெகண்ெணய்	தைரயில்	அவ ைடய	கா க்க யில்	 ந்
ச க்கச்	ெசய் ,	தைலக் டத்ைதக்	கீேழ	தள்ளி	உைடத் 	ஒ 	ெநா யில்	அங்ேக
ஒ 	பிரளயத்ைத	உண்டாக்கி	விட்ட .

“ஈ வரா!”	என் 	கத்திக்	ெகாண்ேட	கீேழ	சாய்ந்த	நஞ்சம்ைம	ெபரிய
க் ரலி ன்,	லிங்ைகயா	வீட் க் 	ஓ 	விளக்ைக	எ த் 	வந்தான்.	அவன்

பின்,	மாதி,	பா ,	ேஜாகி	எல்லா ேம	வந்தார்கள்.

“எல்ேலா ம்	ேவ க்ைக	பார்க்க	வந்தீர்களா?	பாழாய்ப்	ேபான	ெபண்ேண!
விளக்ெகண்ெணய்	கலயத்ைத	உைடத் 	விட் 	ஒப்பாரி	ைவக்கிறாேய!	எ ைம
ேபாச் ,	வீட் ப்	பயைலக்	காேணாம்,	தண்ணீர்	 ட ம்	ேபாச் ”	என் 	பிரலாபம்
ெதாடங்கி	விட்டாள்	அவள்.

“பாைல	எ த் 	உள்ேள	ைவ.	அட	என்னேவா	இ ட் ல்	நடந் 	விட்ட .	மாதி,
எல்லாம்	 ைடத் 	வி .	இைதப்	ேபாய்ப்	ெபரி 	பண்ணாதீர்கள்.”

சமாதானம்	ெசய் விட் 	லிங்ைகயா	ெசன்றான்.	ரங்கி,	அழத்	ெதாடங்கிய
ழந்ைதத்	தம்பிைய	எ த் க்	ெகாண் 	பா ,	ேஜாகி டன்	ெவளிேயறினாள்,

சமயம்	வாய்த்தவளாக.

கணவனின்	ெசால் க் 	மதிப் க்	ெகா ப்பவளாக	மாதி	எல்லாவற்ைற ம்
எ த் ச்	 த்தம்	ெசய் ம்	வைரயில்	நஞ்சம்ைம	அ 	 லம்பிய	வண்ணம்	ம ந்த
கா டன்	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.	இ 	ேபான்ற	சம்பவங்கள்	மாதிக் ச்	சகஜமானைவ
என்றா ம்	வீட் ல்	 க்	 ழந்ைத	ஒன் 	வந் ,	அதற்காகக்	ெகாண்டா ம்



மகிழ்ச்சி	வி ந் 	கலகலப்பற் ப்	ேபா ம்ப 	சம்பவங்கள்	ேநர்ந்ததில்	அவ க் க்
ேகாபம்	ேகாபமாக	வந்த .

லிங்ைகயா,	“அப்பாடா!”	என் 	ஒ 	வழியாக	வீட் க் ள்	வந் 	அப்ேபா தான்
அமர்ந்தான்.	 ழந்ைதகள்	எல்ேலா ம்	ரங்கம்ைம	உட்பட,	 ற்றி	உட்கார்ந்
விட்டனர்.	அம்மாதிரி	அவன்	உட்கார்ந்தால்,	 ம்பத்	தைலவன்	உண
ெகாள்வதற் ரிய	ெபரிய	வட் ைல	ைவத் 	மைனவி	அ 	பைடக்க	ேவண் ம்
என்பேத	ெபா ள்.	அன் 	மாதி	வட் ைல	ைவக் ன்	ம மகைள,	அவன்	ம யில்
ெகாண் 	வந் 	விட்டாள்.

“அட!	தங்கச்சி,	எப்ேபா 	வந்தாய்?	 கமா?”	லிங்ைகயாவின்	விசாரைணக் க்
ழந்ைதயின்	தாய்	தைலைய	நீட் னாள்.

“சாயங்காலம்	வந்ேதன்.	அண்ண க் 	வாயில்	ஈ	 ந்த 	ெதரியவில்ைல”
என்றான்.

“அட,	ெதாரியன்	வந்தானா?”

“ஆமாம்!”	

“கிண்ணத்தில்	பால்	ெகாண் 	வா,	மாதி!”	அவன்	ெசால் 	 ன்னேர	இனிக் ம்
பா டன்	கிண்ணம்	வந் 	விட்ட .

“நல்ல	வீட் ல்	வாழ்க்ைகப்பட் ,	ஒன் 	விைதத்தால்	ஓராயிரம்	ெப க,	வீ 	நிைறய
மக்க டன்	 கமாக	இ க்கட் ம்”	என் 	அவன்	வாழ்த்திக்	 ழந்ைதயின்	நாவில்
பாைல	ைவத்த	பின்,	“ேபெரன்ன,	அம்ேம?”	என்றான்.

“கிரிைஜ!”

“நல்லேபர்”	என் 	 ழந்ைதையத்	தாயினிடம்	ெகா த்தான்	அவன்.

“பா வின்	காப் 	அகப்படேவ	இல்ைல.	வந்த ம்	ேஜாகிையத்	ேத க்	ெகாண்
ஓ னாள்.	எங்ேக	வி ந்தேதா	ெதரியவில்ைல.	ரங்கன்	ஒ த்தன்	தான்	அங்
இவர்கள்	வந்த	பின்	இ ந்தானாம்.	அந்தப்	பயைல	இன்ன ம்	காணவில்ைல.”

மாதியின்	 ற்றில்	ெபாதிந்தி ந்த	 ட்பமான	உலகம்	லிங்ைகயா க் 	எட்டாமல்
இல்ைல.



அயர்ந் 	மறந்தால்	‘பலப்ெபட் ’ையத்	திறந் 	ெவல்லேமா,	ெபாரிேயா,	மாேவா,
ேதேனா	எ க் ம்	 பாவம்	அவ க் 	உண் .	அ 	வளைம	இல்லாத	வீட் ல்
வள ம்	 ைற.	அந்தச்	 பாவம்	 றித் 	மாதி	அவைனப்	பற்றிக்	ெகாண் 	வ ம்
கார்கைள	அவன்	ெசவிகளில்	ேபா க்	ெகாண்டேத	இல்ைல.

“காப் 	எங்ேக	வி ந்தேதா?	பழிேயாரிடம்	பாவேமாரிடம்	என் 	எ ம்	ேபசாேத”
என் 	மைனவிையக்	க ந் 	ெகாண்டான்.

மாதி	வட் ைலக்	ெகாண் 	வந் 	ைவத் 	சாைமச்	ேசா ம்	மணக்க	மணக்க
ெநய் மாக	அ 	பைடத்தாள்.	ெமாச்ைசப்	ப ப்பின்	 ளியில்லாத	 ழம்ைப
ஊற்றினாள்.	ேசாற்ைறக்	கலந் 	லிங்ைகயா	 ழந்ைதக க்ெகல்லாம்
ெகா த்தான்.	அவ க் 	உண 	இறங்கவில்ைல.	வீட் க் 	வராமல்	எங்ேகா
ளிரில்,	பசி ம்	பட் னி மாகப்	ப ங்கியி க் ம்	ரங்கனின்	நிைன ,	ேசாற்ைறக்

கசக்கச்	ெசய்த .

மைனவி	ெகாண் 	வந் 	ைவத்த	பாைல	மட் ம்	ேவண்டா	ெவ ப்பாகக்	 த்
விட் ,	அவன்	இர 	காவ க் க்	கிளம்பி	விட்டான்.
----------	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.5.	����	�����
	
க ப் க்	கம்பளிையத்	தைலேயா 	ேபார்த்தப ,	சில்ெலன்ற	 மியில்
ெச ப்ெபாலிக்க,	ஊ 	 ழ ம்	ெந ப் ப்	ெபட் மாக	லிங்ைகயா	காவற்பர க்
நடந்தான்.	பத் 	இ ப 	நாட்கள்	காவல்	இ க்க	ேவண் ம்.	பின்னர்	அ வைட.

வானில்	பிைறச்	சந்திரன்	ேதான்றி,	அதற் ள்	ேதவர்	சிகரத் க் 	ஓ 	விட்டான்.
வானம்	நிர்மலமாக,	ஆயிரமாயிரம்	தாரைகக்	 ழந்ைதகள்	விைளயா ம்
தடாகமாக	விளங்கிய .	ேதவர்	சிகரத் க் 	ேமல்	ேதான்றிய	பிைறையக்
கண்ட ம்	லிங்ைகயாவின்	இதழ்கள்	அவைன ம்	அறியாமல்	‘ஹரஹர	சிவசிவ
பஸ்ேவசா’	என் 	 த்தன.	கால்கள்	பழக்கத்தில்	இ ளில்	 ட் ப்
பாைறயில்	அ 	ைவத் ,	ெதாரியர்	வீ களின்	பக்கம்	ெசல் ம்	பாைதயில்
இறங்கின.	சாக் ,	கம்பளி,	பந்தம்	சகிதம்	மல்லன்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.

“மல்லா!...”

“ஆமாங்ைகய்யா”	என் 	 ரல்	ெகா த்தான்	அவன்.	 ன்ேன	லிங்ைகயா ம்,
பின்ேன	மல்ல மாக	நடந்தனர்.	எதிேர	கானகப்	பக்கத்திலி ந் 	நரிகளின்
ெதாடர்ந்த	ஊைளெயாலி	எ ம்பிய .	மல்ைலன்	பின்	வந்த	நாய்	எதிர்
ஊைளயிட் க்	ெகாண்ேட	 ன்ேன	ஓ ய .	“ேநத் 	நம்	ேகாழிைய	நரி	பி த் ப்
ேபாய்விட்ட ங்க”	என்றான்	மல்லன்.	அந்த	வார்த்ைத	லிங்ைகயாவின்
கவனத்ைதக்	கவரவில்ைல.	சில்ெலன்ற	 கத்தில்	உராய்ந்த	தண்ைம,	அந்த
ஆண் ன்	 தற்பனிைய	அறி கப்ப த்திய .	சாதாரணமாக	அந்தப்	பனி,
அவைனக்	கவைல	ெகாள்ளச்	ெசய்தி க் ம்.	ஏெனனில்,	க ம்பனி	ெபய்யத்
ெதாடங் 	 ன்	அ வைட	நடந் 	விட	ேவண் ம்.	எப்ேபா ம்	மார்கழிக்
கைடசியில்	தான்	க ம்பனி	ெபய்யத்	 வங் ம்.	ைதப்	ெபாங்கல்	ெபரிய
பண் ைகக் ள்	அ வைட	ெசய் 	வி வார்கள்.	பின்னர்,	மாசி	நன்னாளில்
இைறவர்	ேகாயிலின்	 ன்	அழல்	மிதித்த	பிற ,	விைதக் ம்	தி நாைளக்
ெகாண்டா வர்.

பனிைய ம்	பயிைர ம்	மீறி	அப்ேபா 	லிங்ைகயாைவ	வாட் ய	கவைல	என்ன?

ஒ 	கிைள	தைழக்க,	ஒ 	கிைள	காய்ந் 	வி வ 	ஏன்?

அண்ணிேயா,	“எவர்	ெசய்த	விைனேயா,	எவர்	ெசய்த	ஏவேலா?”	என்
ஓலமி கிறாள்.	அண்ணனின்	 மி	நல்ல	விைள 	ெகா த்தாலல்லேவா,



வழக்கமாகக்	காட் க்	 ம்ப க் ச்	சரியான	மானியம்	ெகா க்க	 ம்?
மந்திர	தந்திரங்களில்	வல்ல	 ம்பரின்	விைனைய	எண்ணி	அண்ணி	அஞ் வதில்
வியப்பில்ைலேய!

அண்ணிைய	நிைனக் ம்	ேபாெதல்லாம்	சில	நாட்களாக	லிங்ைகயாவின்
உள்ளத்தில்	ஒ 	 க்	கவைல	ேதான்றிக்	ெகாண் ந்த .

ம்பத்தில்	ஒ 	 ப்	ெபண்	வந் 	 ந் ,	தைலவைன ம்	அவ க் ரிய
மிைய ம்	உைடைமகளாகக்	ெகாண் 	உைழத் ,	அவைன ம்	சிறப்பித் ,	அந்தக்
ம்பத்தின்	ேவர்	நசித் 	விடாதப ,	தளிர்த் த்	தைழக்க	ைவக்கிறாள்.

ஏவைலப்	ேபால்	உைரத் ,	உயர்ந்தவற்ைற	மக்க க் ம்	கணவ க் ம்
பகிர்ந்தளித் 	விட் ,	மி தியா ம்	‘ெகாரளி’	மாைவக்	 ட	உண் 	நிைறெவய் ம்
படகப்	ெபண்களின்	சிறப்ைபச்	ெசால்லி	மா ேமா;	இத்தைகய	ெபண்கைள
மாணிக்கங்கள்	என் 	ேபாற்றிப்	ேபண	ேவண் ய 	ஆணின்	கடைமயன்ேறா!

தைமயனாக,	 ம்பத்தின்	 த்தவனாகப்	பிறந்தவன்	இைத	உணர்ந்திராத ,
லிங்ைகயாவின்	சீலம்	மி ந்த	ெநஞ்சிேல	அள 	கடந்த	ேவதைனைய ம்
யரத்ைத ம்	ேதாற் வித்தி ந்த .	அண்ணன்	மட் ம்	அல்ல;	பல ம்	அந்த

அ ைமகைள	உணர்ந்தி க்கவில்ைல.	ெபான்ைனப்	பித்தைள	என	எண் வ
ேபால்,	ெபண்ணின்	ேசைவகைளச்	 யநலத்திற்காக	உபேயாகப்	ப த்திக்
ெகாண் ,	 ம்ப	வளர்ச்சியின்	உயிர்	ஊற்றாகிய	அன்ைபப்	ெப க்கிப்
பிைணப்ைபப்	பின்ன	மறந் 	வி கின்றனேர!	இைணப்பில்	உயி ட்டமில்லாததால்
ேதய்ந் 	ெபரிேயாரின்	 ற்றங்களினால்	விைள ம்	 ன்பங்கள்,	தீைமகள்,
எத்தைன	சக்தி	வாய்ந்தைவ	ஆகி	வி கின்றன!	தி மண	பந்தம்	என்ப 	விலக்க

யாததன் 	என்ற	அ ைமயான	உரிைமைய	மிக	அவசியமான	நிைலயில்
மட் ேம	உபேயாகித் க்	ெகாள்ளலாம்	என்ற	அரிய	உரிைமைய	-	மலிவான
சரக்காக்கி	வி வ ,	எத்தைன	 ரம்	சி வர்களின்	வாழ்ைவப்	பாதிக்கக்

யதாக	இ க்கிற !

லிங்ைகயாவின்	தந்ைத,	தம்	நாளில்	இ 	ெபண்கைளக்	ெகாண்டார்.	 த்தவளின்
மகன்	தான்	அந்த	அண்ணன்,	மாதன்.	 த்தவள்	பிரிந் 	ெசன்ற	பின்	அவர்
இன்ெனா த்திையக்	ெகாண்டார்	-	தாயின்	அரவைணப்பில்	வித்தியாசம்
கண்டதாேலா	என்னேவா,	லிங்ைகயா	அறியான்;	ஊகந்தான்.	அண்ணன்	மாதன்,

ம்பத்தில்	என் ேம	ஒட்டவில்ைல.	சாப்பாட் க் 	எப்ப ேயா	வ ம்	என்ற
நம்பிக்ைக	அண்ண க் 	வி ந் 	விட்ட .	கவைல	இல்லாமல்,	வ ந்தி
உைழக்காமல்,	உல்லாசம்	வி ம் ம்	ஊதாரி	என் 	ெபயெர த் 	விட்டான்	 த்த
மகன்;	 த்தவள்	மகனல்லவா?



லிங்ைகயாவின்	தந்ைத	உயி டன்	இ ந்த	நாட்களிேலேய	 த்தவைனத்	தனியாக
ைவத் ,	நில ம்	பிரித் க்	ெகா த்தார்.	தம்	உடல்	சா மட் ம்,	அந்த	மகனின்
மியில்	தாேம	பா பட் ப்	பலன்	கண்டார்.

ரங்கனின்	தாயின்	 கம்	லிங்ைகயாவின்	நிைனவில்	அப்ேபா 	ேதான்றிய .
சந்தனத்ைத	அைரத்த	கலைவயின்	நிற	ேமனியாள்.	அவர்கள்	ச கத்திேலேய,
அ ர்வமான	அழகான	வட்ட	 கம்	பைடத்தவள்	அவள்.	அவள்	சிரித்தால்	கபடமற்ற
ழந்ைதயின்	நிைனேவ	வ ம்.

லிங்ைகயாவின்	தந்ைத	அவ ைடய	அழைக ம்	உடற்கட்ைட ம்	மண்ணில்	ேவைல
ெசய் ம்	பாங்ைக ம்	கண்ேட	 	 பாய்	ெகா த் ,	தம்	 த்த	மக க்
அவைளக்	ெகாண் 	வந்தார்.	ஒேர	ஆண் ல்	மாய்ந் 	விட்டாேள?

அண்ணன்	மாத க் த்	ேதனில்	அைளந்த	 ரல்.	நடனமா வதில்	அவைன
மிஞ் பவர்	இல்ைல.	எங்ேக	இைறவ க் ரிய	விழா	நடந்தா ம்,
மரணெமன்றா ம்,	ேகாத்தர்	இைசக்ேகற்ப	நடனமா வதற் 	அவர்கள்	ச கத்தில்
தல்	அைழப் 	அவ க்ேக	உண் .	இைறவைனப்	 கழ்ந் 	அவன்	தீங் ரலில்

இைசக்கத்	ெதாடங்கினால்	ெமய்மறக்காதவர்	இ க்க	மாட்டார்கள்.

அன் 	-	அன் 	அவள்	ெவண்மலர்	ேபால்	ேசார்ந் 	வி ந்த	சமயம்	 ட	அண்ணன்
வீட் ல்	இல்ைல.	ேகாத்ைதப்	பக்கம்	ெதய்வத்	தி விழா க்காகச்	ெசன்றி ந்தான்.
எதிர்மைனயின்	வாசலில்	அவசரமாக	நிைரச்சல்	கட் னார்கள்.	சி ைவக்	ைகயில்
பி த் க்	ெகாண் ந்தாள்	ேபா ம்!	ஏற்ற	கடைனப்	பிறர்	ைகயில்	ஒப்பித் விட் ச்
சில	மணிகளில்	அவள்	மாய்ந் 	விட்டாள்.

அந்தக்	 ழந்ைத	இப்பிறவியில்	அறிந்திைழத்த	 ற்றம்	எ ேம	இல்ைல.
தகப்பனின்	விதிேய	மகைனச்	 ேமா?

தன்	மகன்	அல்லாத	மகனின்	மகைன,	இளங் ழந்ைத	என் 	பாட் 	எ த் ச்
சீராட் னாள்	என் 	ெகாள்வைத	விட	சிற்றப்பன்	லிங்ைகயாேவ	தாயாக	இ ந்
அந்தக்	 ழந்ைதைய	வளர்த்தான்	என் 	ெகாள்ளலாம்.	ரங்கனின்	தாய்	இறந்
ஆ 	மாசங்கள்	கழிந்த ேம,	நஞ்சம்ைமக் 	ஐம்ப 	ெவள்ளி	ெகா த் ,
அண்ண க் க்	கட் 	ைவத்தார்	அவன்	தந்ைத.	

“எ ைமையப்	ேபாய்ப்	பார்க்க	ேவண் ம்	என்றீர்கேள?”



வழி	விட் 	எங்ேகா	 ற்றி	வ கிறாேர	என் 	 ரியாதவனாகத்	ெதாரிய	மல்லன்
ரல்	ெகா த்தான்.

“ஓ...”	என் 	நிைன க் 	வந்த	லிங்ைகயா,	“நீ	ேபாய்ப்	பார்த் 	வா”	என்றான்.

மல்லன்	பந்தத்ைத	எ த் க்	ெகாண் 	ெசல்ைகயில்,	லிங்ைகயா	பரணில்
ஏறினான்.	உள்ேள	ரங்கனின்	கால்	தட் ப்பட்ட .	திட் க்கிட் க்	ைகைய	எ த்த
அவன்	சட்ெடன் 	ெந ப் க்	 ச்சிையக்	கிழித் ப்	பார்த்தான்.	 ண் 	ரங்கன்
ப த்தி ந்தான்.	எ ைமைய	 ரட் த்	தனமாக	அ த் 	விட் ச்	சின்னம்ைமக் ப்
பயந் 	ஒளிந் 	ெகாண் க்கிறாேனா?

தன்	ேமல்	ேபார்த்தி ந்த	கம்பளிைய	எ த் 	ஒ 	 றம்	அ த்திப்	பி த்தப
எ ந் 	உட்கார்ந்தான்.	இ ட்டானா ம்	சிற்றப்பனின்	கனிந்த	 கம்,	ெவ
அ கில்,	அவன்	 கத் க் 	 ன்	ெதரிந்த .

சிற்றப்பன்,	ைகயில்	தட் ப்பட்ட .	காப்ெபன் 	உணர்ந்தான்.	அந்தப்	பிள்ைளையப்
பார்த்த	அவன்	கண்களில்	ெவம்பனி	 ரந்த .

“ரங்கன்!”	ெதாண்ைட	த த த்த .	“இப்ப ச்	ெசய்யலாமா	தம்பி?	நீ...	வீட் க்
த்த	ைபயன்,	உன்ைனத்	ேதாேளா 	ேபாட் க்	ெகாண் 	நான்	வளர்த்ேதன்.	என்

உடம் டன்	ேதய்ந் 	ெபரியவனான	நீ	இப்ப ப்	ேபாவாய்	என் 	நான்
நிைனக்கவில்ைலயடா	தம்பி!”

ரங்கன்	 ேராதம்	ெபாங்க	விழித் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	இ ளில்	அ
லிங்ைகயா க் த்	ெதரியவில்ைல.

“தி ட் 	ேவைல	இந்தச்	சின்ன	வயசிேல	ஆ மா	ரங்கா?”

“யார்	தி னார்கள்?	கீேழ	கிடந்தைத	எ த் 	ைவத் க்	ெகாண்டால்	தி ட்டா
அ ?”	என்றான்	ரங்கன்	ஆத்திரத் டன்.

லிங்ைகயா	சட்ெடன் 	நாைவக்	க த் க்	ெகாண்டான்.	அப்ப ம்	இ க்கலாேம!

“அப்ப யானால்	கிேழதான்	கிைடத்ததா?”

“பின்ேன,	நான்	உங்கள்	வீட் ல்	வந் 	தி ேனனா?”



“இல்ைலெயன்றால்,	எனக் 	அந்தக்	கால்	ஒ ந்த	எ ைம	நடந் 	வீட் க் 	வந்தாற்
ேபால்	சந்ேதாஷமாகிற ,	ரங்கா!	கீேழ	கிடந்த 	எ த் ச்	ெச கிக்	ெகாண்டாய்.
சரி,	மல்லன்	வரட் ம்.	வீட் க் 	வந் ,	சாப்பிட்ட	பின்	ப க்கலாம்”	என்றான்
லிங்ைகயா.

“நான்	ஒன் ம்	வீட் க் 	வரவில்ைல.”

“ஏண்டா	தம்பி?”

“வீட் ேல	எனக் 	என்ன	இ க்கிற ,	யார்	இ க்கிறார்கள்?	எனக் 	அம்மா
இல்ைல,	அண்ணன்	இல்ைல,	அத்ைத	இல்ைல,	மாமன்	இல்ைல,	மகள்	இல்ைல,
என்ைன	யா ம்	 ப்பிடப்	ேபாறதில்ைல.”

கைடசி	வார்த்ைதகைளச்	ெசால் ைகயில்	உள்ளத் 	ஆற்றாைம	அ ைகயாக
ெவளிவந் 	விட்ட .

சிற்றப்பன்	ஆதர டன்	அவன்	 ைகத்	தடவினான்.	“அப்ப ெயல்லாம்
ெசால்லாேத	ரங்கா;	நான்	இல்ைலயா	உனக் ?	உனக் 	ஏன்	அத்ைத	இல்ைல,
மாமன்	இல்ைல?	பா 	வந்தி க்கிறாள்,	பார்க்கவில்ைலயா	நீ?...	நான்
ெசால்வைதக்	ேகள்,	சிற்றப்பா	வீட் ேலேய	இ .	இேதா	மல்லன்	வந் 	விட்டான்.
நாம்	வீட் க் ப்	ேபாகலாம்,	வா.”

திைகப் டன்	நின்ற	மல்லனிடம்	தி ம்பி,	“எ ைமையப்	பார்த்தாயா?”	என்றான்.

“பார்த்ேதன்...	பரணில்	ரங்கனா?”	என்றான்	மல்லன்.

“ஆமாம்.	நீ	இங்ேக	இ .	நான்	வீட் க் ப்	ேபாய்	வ கிேறன்”	என் 	பரணின்
ப யிலி ந் 	இறங்கி,	மல்லனிடமி ந் 	தீப்பந்தத்ைத	வாங்கிக்	ெகாண்டான்
லிங்ைகயா.

தன்ைனக்	ைகப்பி த் 	இறக்கி	அைழத் க்	ெகாண் 	தீப்பந்தத் டன்	அவன்
ேமேடறிச்	ெசல்ைகயில்,	‘இன் 	சிற்றப்பன்	காவல்	இ க் ம்	 ைற	என்
ெதரியாமற்	ேபாயிற்ேற.	இவர்	பி த் 	விட்டாேர!’	என் 	ஆத்திரந்தான்	ெபாங்கி
வந்த .	எதிர்த் 	ெவளிேயறத்	 க் ம்	 ப் க் 	ஒ 	ேபாக் க்	கிைடத் ,
அைதச்	சிற்றப்பன்	சிரங் க் க்	 ளிர்சந்தனம்	ேபாட் 	அ க் வைதப்	ேபால்
அ க்கி	விட	வந்தைத	அவனால்	ஏற்க	 யவில்ைல.	சிற்றப்பன்	வீட் ல்	எத்தைன
நாைளக் 	ஒளிய	 ம்?	அப்ேபா ம்	சின்னம்ைம	ஏசமாட்டாளா?	அந்த



ஹட் ம்	உறவின ம்,	மக்க ம்	தன் ைடய	கட்சியில்	இ ப்பதாகேவ	அவனால்
எப்ேபா ம்	நிைனத்தி க்க	 யவில்ைலேய!	அந்த	இடத்ைத	விட் 	ஓ ம்
எண்ணத்தில்	தான்	எத்தைன	ஆ த ம்	மகிழ்ச்சி ம்	இ ந்தன!

ஆனால்	அவன்	ஆத்திரத் க் ,	தன்ைனப்	பற்றிக்	ெகாண் 	ேமேடற்றிச்	ெசல் ம்
ைகைய	உத ம்	வலிைம	வரவில்ைல.	ேபாதாக் ைறக் ப்	பசி ம்	 ளி ம்	ேவ .
அந்தக்	ைகச் ட்ைட	உதறாேத	என் 	ெபாங்கி	வ ம்	ஆத்திரத்ைத	அ க்கின.

ைபயனின்	உள்ளத்ைத	அறியா	லிங்ைகயா,	‘மாதலிங்ேக வரா,	இந்தக்
லக்ெகா ந் க் 	தீைம	வராமல்	இ க்கட் ம்.	இந்தக்	ைக	 ைணயாக,	இந்தத்

தீப்பந்த	ஒளி	 ைணயாக,	இ ட்டான	பள்ளத்திலி ந் 	ேமேல	இவைன
அைழத் ச்	ெசல்கிேறன்.	நல்ல	வழியில்	ெசல் வைத	இந்தப்	பந்த ம்	இந்தக்
ைக ேம	இன் 	காப்ப 	ேபால்	என் ம்	காக்கட் ம்’	என்ெறல்லாம்	என்ணியவா
நடந்தான்.

ெஹத்தப்பா	ேகாயிலிலி க் ம்	தீபம்	ஒன்ேற	வி விளக் ப்	ேபால்	கிராமம்
இ க் மிடம்	காட்ட,	ெபரிய	வீட் ன்	 ழந்ைதகள்	அைனவ ம்	உறங் வ 	ேபால
ஊர்	ஓைச	ஓய்ந்தி ந்த .	அந்த	அைமதியி ேட	ேதனில்	அைளந்த	தீங் ரல்
ஒன் 	இைறவனின்	 கைழ	இைசத் க்	ெகாண் ந்த .

‘ஆகா!	என்ன	அற் தம்?	அண்ணன்	தானா	பா கிறான்?	அவன்	இவ் லக
மனிதன்	தானா?	அல்ல 	யட்சேனா?	கின்னரேனா?	இரவின்	ேமானத்திேல	எ ம்
இவ்ெவாலி,	ஊதாரி,	ெபா ப்பறியாத	ேசாம்ேபறி	என் 	பல ம்	க ம்
அண்ணனின்	கணத்திலி ந் தான்	வ கிறதா?	அவன்	 யநிைன டன்
பா கிறானா,	அல்ல 	ெதய்வத்தின்	ஆேவசம்	 ெகாண் க்கிறதா?’

அந்த	ஒலியில்	அவன்	உள்ளம்	தன்ைன	மறந்த	லயத்தில்	 ழ்கிய .	ெநஞ்சம்
ெநக் க,	வாயிலில்	கதைவ	இ க்க ம்	மறந்தவனாக	நின்றான்.

இன்னிைசயின்	அைலகள்	தவழ்ந் 	தவழ்ந் 	வந் 	எங்ேகா	ெசன் 	ெகாண்ேட
இ ந்தன.	உயர	உயர	வா லகின்	எல்ைலைய	 ட் ,	அந்த	 க்கண்ணைன
அைழக்கின்றனேவா	ஒ 	ேவைள?

என்ன	பாக்கியம்	ெசய்தவன்	அண்ணன்!	வீ ம்	மா ம்	 மி ம்
நிைல ள்ளைவயா?	இப்ப 	அந்த	இைறவைனக்	 வி	அைழக் ம்	ேப
அவ க்கில்ைலேய?



ரங்கனின்	நல்வாழ் 	பற்றி	அவன்	நிைனத்தற்	ெகாப்ப,	இந்த	அ ர்வமான
இன்னிைச	ஒலிப்ப 	நல்லெதா 	 சகம்	ேபா ம்!	 ன்ேனார்	பழம்ெப ைம
ைலயாமல்	தீபெமனச்	 ட ம்	ஒளியாய்	வாழ்ந் 	ெப வான்	என்ற

நம்பிக்ைகையக்	ெகா க் ம்	இைசேயா?	ரங்க ம்	அந்த	இைசயில்
கட் ண்டவனாகத்தான்	சிற்றப்பைன	ஏ ம்	ேகட்காமேல	நின் 	ெகாண் ந்தான்.

வீட் க் ள்ளி ந் 	 ழந்ைத	அ ம்	 ரல்	வந்த .	 ய	நிைன க் 	வந்த
ேஜாகியின்	தந்ைத	கதைவ	இ த்தான்.

“மாதி,	மாதி!”	

தீப	மாடத் 	அகைலத்	 ண் 	எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	மாதி	பரபரக்கக்
கதைவத்	திறந்தாள்.

இர 	அவன்	சரியாக	உண 	ெகாள்ளவில்ைல.	 ளிேரா	காய்ச்சேலா?

“என்ன?...	உடம் க் 	ஒன் மில்ைலேய?”	என்றாள்	பரபரப் டன்	அகைலத்	 க்கிப்
பி த் .

“ஒன் ம்	இல்ைல;	ரங்கா,	உள்ேள	வா!”

மாதி	அப்ேபா தான்	ரங்கைனப்	பார்த்தாள்.	வழியில்	ப த்தி ந்த	ைமத் னன்
மைனவி	சட்ெடன் 	பாைய	மடக்கிக்	ெகாண் 	ஒ ங்கினாள்.

மாதி,	வியப் டன்	விளக்ைக	ஏந்திக்	ெகாண் 	சைமயற்	ப திக் 	அவைனப்	பின்
ெதாடர்ந் 	ெசன்றாள்.

“எங்ேக	இ ந்தான்	இவன்?”

“ஒன் ம்	ேகட்காேத!”	லிங்ைகயா	ஜாைட	ெசய்தான்.

“ேசா 	இ க்கிறதா?”

“களி	இ க்கிற !	 ழம் 	இ க்கிற .”

லிங்ைகயா,	மைனவி	ேசாெற த் 	ைவப்பைத	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	விளக்ைக
வாங்கித்	தண் ல்	ைவத் விட் 	அவனாகேவ	ெவண்கல	வட் ைலக்	க வி



ைவத் ,	 ளிர்	நீரில்	மிதந்த	ராகிக்	களி	உ ண்ைடயில்	ஒன்ைற	ைவத் ,
அ ப்பின்	மீ 	பாைனயில்	 	ைவத்தி ந்த	 ழம்ைப ம்	எ த் 	ஊற்றினான்.
அவனாகேவ	கலந் ,	“இந்தா	ரங்கா...”	என் 	ைகயில்	ைவக்ைகயில்,	தந்ைதயின்
ரல்	ேகட்ட	ேஜாகி	எ ந் 	வந்தான்.

“எங்ேக	எ ந் 	வந்தாய்?	ேபா ப்	ப டா”	என் 	தாய்	விரட் னாள்.

“ஏன்	விரட் கிறாய்?	வரட் ேம!	இங்ேக	உட்கார்,	ேஜாகி”	என்றான்	தந்ைத.

இரவில்	எங்ேகா	ஒளிந்தி ந்த	ரங்கைன	அைழத் 	வந் 	தந்ைத	உண
ெகா ப்ப 	அவ க் ப்	 ைமயாக	இ ந்த .	தன்ைன	அறியாமல்	அவன்
ைக ம்	அந்தக்	களிக் 	நீண்ட .	லிங்ைகயா,	மகனின்	ைகயி ம்	ஒ 	கவளம்
ைவத்தான்.	தா ம்	உண்டான்.

“இப்ப 	ஒேர	கலத்தில்	உண்ப 	ேபால,	என் ம்	பிரியாமல்	பகிர்ந் 	உண் 	இ க்க
ேவண் ம்.	ேஜாகி,	ரங்கா	இரண் 	ேப ம்	பிரிந்தால்	சங்கடம்,	 ன்பம்	ெதரி மா?”

இ வ ம்	தைலைய	ஆட் னார்கள்.
இ வ க் ம்	ைகக வ	நீ ற்றிவிட் ,	அவன்	கலத்ைத ம்	க வி	ைவத் விட்
ெவளிேய	வந்தான்.

“ேசா 	ைவத்ேதன்.	உண்ணவில்ைல;	களிைய	உண்கிறீர்கேள?”	என் 	மாதி
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	 ன்ேன	வந் 	நின்றாள்.	

“அப்ேபா 	இறங்கவில்ைல!	ரங்கா,	ேஜாகி	இரண் 	ேப ம்	ஒேர	ப க்ைகயில்
ப த் க்	ெகாள் ங்கள்!”

இ வைர ம்	ெந ங்கப்	ப க்க	ைவத் விட் க்	கம்பளியால்	ேபார்த்தினான்.

“ஈ வரைர	நிைனத் க்	ெகாண் 	 ங் ங்கள்.”

உள்ளத்தில்	நிைற டன்	அவன்	ெவளிேய	நடந்த	ேபா 	விளக்ைக	ைவத் க்
ெகாண் 	அவன கில்	நின்ற	மாதி	கதைவத்	தாழ்ேபாட	ெவளிேய	வந்தாள்.

“இங்ேக	வா”	என் 	அவைள	ெவளிேய	அைழத்தான்	லிங்ைகயா.	 றமைனக் ள்
ேபாய்	நின்ற	அவனிடம்	என்ன	ேசதிேயா	என் 	அவள்	ெந ங்கினாள்.	லிங்ைகயா
ஒன் ேம	ெசால்லவில்ைல.	ம ைய	அவிழ்த் ,	காப்ைப	அவளிடம்	நீட் னான்.



“நான்	எ ைமையப்	பார்க்கப்	ேபாைகயிேல	பளிச்ெசன் 	கீேழ	கிடந்த .	எ த்
வந்ேதன்.	கீேழ	ந வ	விட் விட் ,	ஒன் ம்	அறியாத	 ழந்ைதகள்	ேமல்	பழிையப்
ேபாட் விட்டாேய?”

மாதி	ஒன் ேம	ேபசாமல்	காப்ைபக்	ைகயில்	வாங்கிக்	ெகாண்டாள்.	“ரங்கைன
இந்ேநரத்தில்	எங்ேக	பார்த்தீர்கள்?”	என்றாள்.

“சின்னம்ைமக் ப்	பயந் 	ெகாண் 	பரணியிேல	பசிேயா 	 ட் க்	கட் க்
ெகாண் 	ப த்தி ந்தான்.	அைழத் 	வந்ேதன்.	நீ	ஒன் ம்	ெசால்லாேத.
ழந்ைதகள்	மன 	பால்;	ெபரியவர்கள்	ேபச் ப்	 ளியாக	இ க்கக்	 டா .	மனம்

ெகட் 	வி ம்.”

மாதி	ஒன் ம்	ேபசவில்ைல.

“வரட் மா?	கதைவப்	ேபாட் க்	ெகாள்!”

கம்பளிைய	உதறிப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	ெவளிேய	வந்தான்.	அண்ணனின்	இைச
ஓய்ந் 	விட்ட .	இர 	நிர்மலமாக	இல்ைல.	பனி	என் ம்	கல்லாத்	 கிலால்
தன்ைன	 	மைறத் க்	ெகாண் ந்தாள்	மைலயன்ைன.	விர்ெரன் 	இறங்கி
வ ைகயில்	அவன்	மனசில்	நிம்மதி	இ ந்த 	என் 	 றி	விட	 யா .	ஏ
ப ந்தாற்	ேபான்ற	தி ப்திதான்.	ேவற் ைமயில்லாமல்	மாதி	 	மன டன்
ரங்கைன	மகனாகப்	பாவிக்க	ேவண் ேம?	அன்ைன	இல்லாத	 ைற	எத்தைன
ெபரிய	 ைற!	அண்ணனின்	இைச,	ஓயாத	இைசயாய்,	மாயாத	அைலகளாய்,
இனிைமயின்	ெமல்லிய	பா க்கம்பிகள்	ேபான்ற	உ வத் டன்	ெசவி 	ெசன்
இ தயத்ைதத்	ெதாட் 	விட்டாற்	ேபால்	ஒ 	சிலிர்ப் 	உண்டாயிற் 	உடேன.

அவன்	தனிப்பிறவி;	உலகக்	கவைல	ஒட்டாமல்,	இன்பங்கைள	மட் ம்	பற்றிக்
ெகாண் 	வா ம்	தனிப்பிறவி.	மண்	கவனிப்பாரற் க்	கிடந்தா ம்,	இல்ைல;
மைனவி	ஒட்டாத	நீராகப்	பிரிந் 	ேபானா ம்	இல்ைல.	மகைன	மட் ம்	எப்ப க்
கவனிக்கப்	ேபாகிறான்?

ஆனால்	அந்த	இைசயின்	 தலால்,	அவன்	தட் ,	ஒன் மில்லாமல்	உயர்ந் தான்
நின்ற .	அத்தைன	ெபா ப் கைள ம்	ெசல்வங்கைள ம்	 மந் ம்	தன்	தட் ,
பாதாளத்தில்	கிடப்ப 	ேபால்	உணர்ந்தான்.	அவன்	 ம்பத் க் 	ஒ 	மகன்
வ வ 	 ைமயா மா?	நல்ல	மகனாக	ஆக்கிவிட்டால்	அவ ம்	ஒ 	ெசல்வம்
அல்லவா?



ஏன்,	உலகின்	கண்க க் 	மட் ம்	பிரிந் 	நாடகமா வாேனன்?	பிரிவில்	என்ன
இ க்கிற ?	ஹட் 	நிலங்க க்ேக	காவல்	ஒத் 	 ைறேபாட் ,	கடைமையப்
பகிர்ந் 	எல்ேலா ம்	ஆற்றவில்ைலயா?	பணி ரி ம்	ெதாரியன்	உடல்	நலக் ைறவால்
ப த் விட்டால்,	ஆ க் க்	ெகாஞ்சம்	பங்கிட் 	அவ க்
உணவளிக்கவில்ைலயா?	ஒ 	 ம்பம்	என் 	மனசில்	ெகாண்ட	பிற ,	மண்ைண
மட் ம்	ஏன்	பிரித் 	ேவற் ைம	ெகாண்டா த்	தரிசாகப்	ேபாட	ேவண் ம்?

அண்ண க்காக,	ரங்க க்காக,	மற்ற	 ழந்ைதக க்காக்	அந்த	மண்ணி ம்
விைள 	ெபான்னாகப்	பா பட	ேவண் ம்.	ைத	பிறந் 	ெபரிய	பண் ைக
கழிந்த ம்,	 ன்பாக,	ரங்க க் 	 ைறப்ப 	பால்	கறக் ம்	உரிைமையத்	த ம்
சடங்ைக	நிைறேவற்ற	ேவண் ம்.	பின்ேன,	மாசி	நன்னாளில்	மாதலிங்கர்	ேகாயில்
ன்	அழல்	மிதித் ப்	 னிதமான	பின்,	விைதக் ம்	தி நாளில்,	அந்தப்	 மியி ம்

விைதத் 	விடப்	பண்ப த்த	ேவண் ம்.

இவ்விதெமல்லாம்	தனக் த்தாேன	தீர்மானம்	ெசய் 	ெகாண்டவனாக	ேஜாகியின்
தந்ைத,	காவற்	பரைண	ெந ங்கினான்.

ம்...	 ம்...	 ம்...	என் 	ஊ ழெல த் 	ஊதியவனாய்க்	ைகயில்	பந்தத் டன்
வந் 	ெகாண் ந்தான்	மல்லன்.

தன்	தீர்மானங்க க் 	அ 	ெவற்றிச்	சங் 	ேபால்	ஒலிப்பதாக	எண்ணிக்
ெகாண்ட	ேஜாகியின்	தந்ைதக் ,	மகைனப்	ெபற்ற	மகிழ்வில்	நிைறேவா
அடங்கிய	அன்ைனயின்	மனைசப்	ேபால்	நிைற 	உண்டாயிற் .
----------	
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காவ க் 	வந் 	அன் 	ேபால்	ேஜாகியின்	தந்ைத	ஒ 	நா ம்	கண்
அயரவில்ைல.	கட ம்	கவைல ம்	வஞ்ச ம்	வ ைம ம்	வ த் ம்	உடைல	ஏறிட் ப்
பார்க்காத	நித்திரா	ேதவி,	அவைன	அன் 	பரி ரண	நிம்மதியில்	தாலாட் க்
கண்ணயரச்	ெசய் 	விட்டாள்.	அந்த	உறக்கத்தி ேட	பின்னிரவில்	அவன்	ஒ
கன 	கண்டான்;	கவைலயில்	பிறந்த	கனவல்ல	அ ;	நிைறேவறாத	ஆைசைய
நிைறேவற்றிக்	ெகாள்ள,	ெபால்லா	மனம்	சி ஷ் த்த	மாயமல்ல	அ .	அவ க்
அ 	இைறவன்	அ ள்	ெகாண் 	 றிய	நற்ெசய்தியாகத்	ேதான்றிய .

ெப ெந ப் 	ஒன் 	கீழ்த்திைசயில்	ெதரிகிற .	ெசஞ்ேசாதியாய்,	ெசாக்க
ைவக் ம்	ஒளிப்பிழம்பாய்,	இ ைளக்	கைரக்கவல்ல	அனற்	 ைவயாய்த்	ேதான்றிய
அந்த	மண்டலத்தில்,	 தியவர்	ஒ வரின்	 கம்	ெதரிந்த .	கம்பீரமான	அகன்ற
ெநற்றி;	வீரத்	தி விழிகள்;	உயர்ந்த	 க் ,	சாந்தம்	தவ ம்	 ன்னைக	இதழ்கள்;
ெசவிகளில்	மணிக் ண்டலங்கள்	ஒளிர்கின்றன;	ெநற்றியிேல	ெசஞ்சந்தனம்
லங் கிற .	அந்த	 கத்ைத	ைவத்த	கண்	இைமக்காமல்	பார்த் க்	ெகாண்ேட

இ க்கலாெமன் 	ேதான்றிய 	லிங்ைகயா க் .	அறி ம்	ஞான ம்	ப த்த	அந்த
கம்	தன்ைன	அைழப்பதாக ம்,	ஓயா 	அைழத் க்	ெகாண்ேட	இ ப்பதாக ம்

ேதான்றிய .	யார்	இவர்?	அழற்கட ேளா?	அல்ல 	அழேலந் ம்	ெபம்மானின்	ஒ
ேதாற்றேமா?...	இல்ைல	த மேதவேனா?	காலேதவேனா?	ஒளித்	ெதய்வேமா?

அவன்	அந்த	 கத்தின்	காந்தியில்	லயித் க்	கிழக் 	ேநாக்கிேய	ெசல்ல
ஆரம்பித்தான்.	சிறி	 	ேநரம்	ெசன்ற	பின்னேர,	அவ க் த்	தான்	மட் ம்
நடக்கவில்ைல,	 டச்	சி 	ைபயன்	ஒ வைன ம்	அைழத் 	வ கிேறாம்	என்
லனாயிற் .	அவன்	ரங்கன்	என்ப 	அவன்	மன க் த்	ெதரிந்த .	ைபயன்
சாதாரணமான	கச்ைச ம்,	ேமற்ேபார்ைவ ம்	கம்பளி மாக	இல்ைல.	உள்ளாைட,
ேமலாைட	இரண் ம்	அணிந்தி க்கிறான்.	தைல ைய	உச்சியில்	 ந்
ெகாண் 	ெநற்றியில்	சந்தனப்	ெபாட் டன்	விளங் கிறான்.	ேமலாைட	ந வி
ந வி	வி வதால்	 க்கித்	 க்கிப்	ேபாட் க்	ெகாள்கிறான்.

“ேவகமாக	வா,	ரங்கா!”	என் 	 றிய	வண்ணம்	லிங்ைகயா	தி ம்பிப்	பார்க்கிறான்.

ஆ!	ரங்கன்	என் 	நிைனத்ேதேன?	சந்தனப்	ெபாட்டணிந்த	பால்	வ ம்	இந்த
கம்	ேஜாகிக் 	உரியதல்லேவா?



“நீயா	வந்தாய்?	ேஜாகி,	ெந ப் ச்	 ம்.	நீ	சிறியவன்	ேபா”	என்றான்	அவன்.

“ டா .	ெஹத்ேத	 வாமிைய	நா ம்	பார்த் க்	 ம்பிட	வ ேவன்	அப்பா”	என்
தித் 	நடக்கிறான்	 ழந்ைத.

“நீ	ேவண்டாம்	ேஜாகி,	ரங்கன்	தான்	ேவண் ம்.	ரங்கன்	எங்ேக?	ரங்கா?”	ைகைய
உதறிவிட் 	அவன்	தி ம் கிறான்.

கீழ்த்	திைசயில்	அடர்ந்த	காட் ச்	ேசாைலகளிைடேய	 ந் 	அந்த	ஒளிக்
கதிேரான்	உலக	பவனிக் ப்	 றப்பட் 	விட்டான்.	மாதன்,	 ட் ம்	ைக மாக
ெவயிலில்	வந் 	 தித் க்	ெகாண் ந்தான்.

ன்	இரவின்	இன்னிைச	நிைன க் 	வர,	லிங்ைகயா	 ன்னைக டன்	எதிேர
வந்தான்.

“வா	தம்பி,	காவ க் ப்	ேபாய்	வ கிறாயா?	ஆமாம்	எ ைம	கால்	ஒ ந்
ேபாச்சாேம?	அப்பப்பா!	என்ன	ெபண்	பிள்ைள	தம்பி,	வீட் ல்	ெமா 	ெமா 	ெவன்
உயிைர	எ க்கிறாள்!”	என்றான்	கசப் டன்	அண்ணன்.
இந்த	வார்த்ைதகைள	உள்ளி ந்ேத	ேகட்ட	நஞ்சம்ைம,	அம்பாய்	பாய்ந் 	வந்தாள்.

“நானா	உயிைர	எ க்கிேறன்?	இந்த	வீட் ல்	எந்தப்	ெபண்பிள்ைள	இ ப்பாள்?	ஓர்
உப் க் க்	 ட	உதவாமல்	உட்கார்ந்தி க்கிறீர்கள்	என் 	அவர்கள்	சிரிக்கிறார்கள்.
உதவாக்கைரப்	பயல்,	ேநற் ப்	ேபானவன்	தைலேய	நீட்டவில்ைல.	 ழந்ைதக்
ேவ 	காய்ச்சல்.	வீட் ல்	ஒ 	பண்டமில்ைல.	விளக் க் 	எண்ெணய்	இல்ைல...”

அவள்	ஓயாமல்	நீட் யதற் ம்	அண்ணன்	சிரித்தான்.

“மைலயிலி ந் 	வி ம்	அ வி	 ட	நிற் ம்	தம்பி,	இவள்	வாய்	நிற்கா .	ரங்கன்
பயல்	எங்ேக?	நீ	கண்டாயா?”	என்றான்.

“இர 	பரணியிேல	ப த்தி ந்தான்.	வீட் க் 	அைழத் 	வந் 	ேசா 	ேபாட்ேடன்.
அங்ேகதான்	 ங் வான்.	விைளயாட் ப்	ைபயன்.	ெபா ப் 	வந் விட்டால்
சரியாய்ப்	ேபாய்வி வான்.	ஒ 	நாள்	பார்த் ,	அவ க் 	பால்	கறக் ம்
உரிைமையத்	த ம்	சடங்ைகச்	ெசய் 	விட	ேவண் ம்”	என்றான்	லிங்ைகயா.

உடேன	அண்ணன்	மைனவி	பாய்ந்தாள்.



“தம்பிக்காரர்	கிண்டல்	ெசய்கிறார்,	ேக ங்கள்!	ேநேர	சிரிப்பைதக்	காட் ம்
சிரிக்காமல்	சிரிக் ம்	அழைகப்	பார்த் க்	ெகாண் 	உட்கார்ந்தி க்கிறீர்கேள!
எனக் 	நாைவப்	பி ங்கிக்	ெகாள்ளத்	ேதான் கிற .	இந்த	வீட் க் 	ஏன்
வந்ேதாம்	என் 	இ க்கிற .	எ ைம	ஒன்ைற ம்	பிள்ைள	கீேழ	தள்ளித்	தீர்த்
விட்டான்.	ைகயாலாகாத	உங்களிடம்	சடங் 	ெசய்யலாம்	என் 	ெசால்கிறாேர!”

“இப்ப ெயல்லாம்	ஏன்	தப்பாக	நிைனக்கிறீர்கள்	அண்ணி?	நாம்	ெவவ்ேவ 	வீ
தாேன	ஒழிய,	ெவவ்ேவ 	 ம்பம்	அல்ல.	இ 	வைரயி ம்	அப்ப
நிைனத்தி ந்தா ம்	இனி ம்	அப்ப 	நிைனக்க	ேவண்டாம்.	என்னிடம்	இ க்கிற
என் 	நிைனக்காதீர்கள்.	நம்மிடம்	இ க்கிறெதன் 	ெசால் ங்கள்.	ரங்கன்	ேவ ,
ேஜாகி	ேவ 	அல்ல;	நம்	ெகாட் லில்	மா கள்	இல்ைலயா?”	என்றான்	லிங்ைகயா.

தம்பியின்	ேபச்சில்	அண்ணன்	உ கிப்	ேபானான்.	அவன்	தன்	பலவீனத்ைத
அறிவான்.	ஆனால்	அைத	ெவற்றி	ெகாள்ள	 ம்	என்ற	நம்பிக்ைகக்
இடமின்றிேய	அவன்	பலவீனத் க் 	அ ைமயாகி	விட்டான்.

“தம்பீ...!”	என் 	உணர்ச்சி டன்	தம்பியின்	ைககைளப்	பற்றினான்.	அவன்	ைககள்
ந ங்கின.	அந்தக்	கர ரடான	 கத்தில்	அவன்	கண்டத்திலி ந் 	வ ம்	இைச
ேபால்	கண்ணீர்	உ கிய .

நஞ்சம்ைம	இ ம்	நிசமாக	இ க் ேமா	என் 	அதிசயித் 	நின்றாள்.

“ லி	ைவத்ேத ம்	எல்லாப்	 மிைய ம்	தி ப் ேவாம்.	அண்ணி,	நீங்கள்	இனிேமல்
வீட் த்	ெதால்ைலைய	எல்லாம்	காதில்	ேபாட் க்	ெகாள்ளாதீர்கள்.	உங்க க்
என்ன	ேவண் மானா ம்	நம்	வீ 	வந் 	எ த் ப்	ேபாங்கள்;	இல்ைலேயல்	ெசால்லி
அ ப் ங்கள்!”	லிங்ைகயா	இவ்விதம்	ெமாழிந் விட் த்	தன்	வீட் க் ள்
ெசன்றான்.	பரபரப் டன்	காைலப்	பணிகளில்	ஈ படலானான்.

காைலப்	பணிகைள	 த் 	விட் 	அவன்	ம ப 	ெவளிேய	கிளம் ன்	மாதி
அவனிடம்	வந்தாள்.	ரங்கைனப்	பற்றிப்	ேபசத்தான்.

“அவர்கள்	ைபயைன	இங்ேக	ைவத் க்	ெகாள்வ 	சரி;	நஞ்சக்கா	ேப வ
நன்றாக	இல்ைல.	அவர்கள்	ைபயைன	நாம்	அபகரித் க்	ெகாள்கிேறாமாம்.
தண்ணீ க் ப்	ேபான	இடத்தில்	சத்தம்	ேபா கிறாள்.	ஒ 	 ளம்	வறட்சி	என்றால்
இன்ெனா 	 ளத் த்	தண்ணீைர	ஊற்ற	 மா?	நமக் 	என்ன?”

ேஜாகியின்	தந்ைத,	மைனவிைய	நிமிர்ந் 	விழித் ப்	பார்த்தான்.	அவள்	அந்தப்



பார்ைவக் 	அடங் பவளாக	இல்ைல.

“ெபரியவேர	பார்த் 	 ன்ேப	அவர்கைள	ேவறாகப்	பிரித்தி க்கிறார்.	இப்ேபா
நீங்கள்	ஏன்	மாற்ற	ேவண் ம்;	அவர்கள்	 மியில்	நீங்கள்	பா பட ம்	ேவண்டாம்;
அவர்கள்	பிள்ைளையச்	ெசாந்தமாக	நம்	வீட் ல்	ைவத் க்	ெகாள்ள ம்
ேவண்டாம்.”

“மாதி!”	என்றான்	லிங்ைகயா;	“நீ	என்ன	என் மில்லாமல்	ேபசிக்	ெகாண்
ேபாகிறாய்?	அண்ணியின்	ேபச் க் 	நீ	ஏன்	வைக	ைவக்கிறாய்?	அண்ணி	அந்த
வீட் ல்	ெந நாள்	இ ப்பாள்	என் 	எண் கிறாயா	நீ?”

லிங்ைகயா க் 	ேவதைன	மண் க்	 ரலில்	ப ந்த .

“ஒ நாள்	அண்ணி	ஊர்ப்	பஞ்சாயத்ைதக்	 ட் 	வி தைல	வாங்கிப்	ேபாய்
வி வாள்	என் 	எனக் த்	ேதான்றிக்	ெகாண்ேட	இ க்கிற 	மாதி!”

“நாேம	பா பட் 	எத்தைன	நாள்	அந்தக்	 ம்பத் க் 	உைழக்க?”

“என்ன	ெசய்வ ?	காக்ைகதான்	 	கட் ம்.	 யில்	 ட் 	கட் வதில்ைல.
யில்	 	கட் வதில்ைல	என் 	காக்ைக	ஒ 	 யில்	 ஞ்ைசக்	 ட

வளர்க்காமல்	வி வதில்ைல.	மாதி,	ெதாதவர்கள்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்கள்
மண்ணில்	பா படாதவர்கள்.	அவர்கள்	மைலயில்	நாம்	வந் 	 யி க்கிேறாேம
என்ற	காரணத் க்காக,	நாம்	இன் ம்	அ வைடக் 	அ வைட	அவர்க க் த்
தானியம்	ெகா க்கிேறாம்.	சட் ம்	பாைன ம்	அரிவா ம்	ெகாட் ம்	ஈட் ம்
ெசய் 	நமக் த்	தந் ,	நம்	வாழ் க் ம்	சா க் ம்	வந் 	ேமள ம்	தாள ம்
பாட் ம்	அளிக் ம்	ேகாத்த க் 	நாம்	தானியம்	ெகா க்கிேறாம்.	காட் க்

ம்பரிடம்,	மந்திரம்	மாயம்	என் 	பயந் 	ெகாண் 	அவர்கள்	ேகட்பெதல்லாம்
ெகா க்கிேறாம்.	மைனயில்	வா ம்	மற்றவரிடெமல்லாம்	சேகாதர	 ைற	ெகாண்
வாழ்ைகயில்,	அண்ணன்	என்ன	தீங் 	ெசய்தான்.	அவன்	 ம்பத்ைதப்	பட் னிப்
ேபாட?	இந்த	வீட் ல்	 தலில்	பிறந்த	அண்ணன்	ஐய க் ச்	சமானம்.	அவைன
நான்	பட் னி	ேபா வதா?	ெசால் 	மாதி?”

மாதி	வாயைடத் 	நின்றாள்.

“சரி,	 	தண்ணீர்	ேபாட் 	ைவ,	நான்	மணியக்காரர்	வீ 	வைரயில்	ேபாய்
வ கிேறன்”என் 	லிங்ைகயா	பணித் 	விட் 	ெவளிேயறினான்.



அந்தச்	சாரியில்	ம 	ேகா 	வீ தான்	கி ஷ்ணனின்	தாத்தா	கரிய	மல்லரின்	வீ .
ஊ க் ப்	ெபரியவர்.	அவ க் 	வாரிசாக	மகன்	இல்ைல.	இ 	மைனவிகள்
கட் ம்	 வ ம்	ெபண்மக்கேள;	 வ ம்	மணமாகி	கணவர்	வீ க க் ச்
ெசன் 	விட்டனர்.	இைளயவைள,	அ த்த	மணிக்கல்	ஹட் யில்	தான்	மணம்
ெசய் 	ெகா த்தார்.	அவ ைடய	மகனான	கி ஷ்ணன்	தான்	தாத்தாவின்
அ ைமப்	ேபரனாக,	சர்ஜ்	ேகாட் ம்	ெதாப்பி ம்	அணிந் ,	கீழ்மைல	மிஷன்	பள்ளிக்
டத் க் ப்	ேபாய்	வந் 	ெகாண் ந்தான்.	ஊரில்	ஒ 	தவ ம்	 ற்றிச்	சச்சர

உண்டாகாதப ,	ஓர்	அைணப்	ேபால்	இ ந் 	வந்த	அதிகாரி	அவர்.	அவ ைடய
அைணயில்,	அந்த	மரகத	மைல ம்,	மணிக்கல்	ஹட் ம்,	அ த் ச்	 ற்றி ள்ள
சின்னக்	ெகாம்ைப,	கீழ்மைல	 தலான	 யி ப் க ம்	அடங்கி,	அவர்
வாக் க் 	மதிப் ம்	ெசல்வாக் ம்	ைவத்தி ந்தன.	 ற்றி ள்ள	அந்த	ஐந்தா

யி ப் களில்	உள்ளவர்க க் ம்	ெபா வான	ேகாயில்கள்,	ெபா வான
விழாக்கள்	உண் .	விைதக்க ம்,	விைதத்த	பலைன	அ பவிக்க ம்,
விழாக்க க் 	நாள்	நிச்சயிக்க ம்	 ட்டம்	ேபாட் த்	தீர்மானங்கள்	ெசய்
ெகாள்வார்கள்.

கரியமல்லைர	ேஜாகியின்	தந்ைத	காணவந்த	ேபா ,	அவர்	வாசல்	வராந்தாவில்,
ெதாரியன்	கயிற் க்	கட் க் க்	கயி 	ேபாடப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.

லிங்ைகயாைவக்	கண்ட ேம	அவர்,	“நல்லாயி க்கிறாயா?	வா!	எ ைம	வி ந்
காெலா ந்த 	எப்ப 	இ க்கிற ?”	என் 	விசாரித்த	வண்ணம்	 றமைனக் ள்
வரேவற்றார்.

“அப்ப ேயதான்	இ க்கிற .	நான்	உங்களிடம்	ஒ 	 க்கியமான	ேசதி	ெசால்ல
ஆேலாசிக்க	வந்ேதன்”	என்றான்	லிங்ைகயா.

“அப்ப யா?	நா ங் ட	ஒ 	 க்கிய	காரியமாக	உனக் ச்	ெசால்லிய ப்ப
நிைனத்தி ந்ேதன்.	உட்கார்.”

ெபா வாக,	பயிைரக்	 றித் 	விைளைவக்	 றித் ,	அ வைடையக்	 றித்
அவர்கள்	ேமெல ந்தவாரியாகப்	ேபசிக்	ெகாண் க்ைகயில்,	கி ஷ்ணனின்	தாய்
வந் 	லிங்ைகயாைவக்	 சலம்	விசாரித்தாள்.	ப க	ேமார்	ெகாண் 	வந்
ைவத் 	உபசரித்தாள்.

“அண்ணன்	மணிக்கல்	ஹட் ப்	பக்கம்	வ வேத	இல்ைல!”	என் 	 ற்றம்
சாட் னாள்.



“வந் 	மாசக்	கணக்கில்	உட்கா ேவன்.	வி ந்தாக்கிப்	ேபாடேவண் ம்”	என்றான்
ேஜாகியின்	தந்ைத	நைகத்த	வண்ணம்.

“வ ஷக்	கணக்கில்	வந் 	உட்கார்ந்தா ம்	தங்ைக	சைளக்க	மாட்டாள்”	என்
பதி க் 	அவள்	நைகத்தாள்.

லிங்ைகயா,	ெபரியவைரப்	பார்த்தவண்ணம்	ெதாண்ைடையக்	கைனத் க்
ெகாண் 	ெதாடங்கினான்.

ஏறக் ைறய	அவன்	வாெய க் ம்	 ன்,	கரியமல்லேர!	“நாேன
க்கியமாெகௗன்ைனப்	பார்க்க	இ ந்ேதன்,	தம்பி.	நம்ைமயன்	ேகாயில்

ெந ப்ைபக்	காக்க,	அந்தக்	கீழ்மைலப்	ைபயன்	வந் 	ஐந் 	வ ஷங்கள்
ஆகிவிட்டன.	அவன்	இனிக்	கல்யாணம்	கட் க்	ெகாண் 	வீட் க்	ெகா ையக்
காக்க	ேவண் ம்	என் 	அவன்	மாமன்	ேநற் 	என்னிடம்	வந்
அபிப்பிராயப்பட்டான்.	அ த்தப யாக	ஐயன்	ெந ப்ைபக்	காக்க	ஒ 	ைபயன்
வரேவண் ேம!	சீல ள்ளவனாய்,	ெபாய்	 	அறியாதவனாய்,	இைறவர்க் ரிய
காணிக்ைககைளத்	தனக்ேக	ெசாந்தெமன் 	எண் ம்	ேபராைச	இல்லாதவனாக,
நிைனத்த	ேபா 	உண் ம்	ெப ந்தீனிக்காரனாக	இல்லாதவனாக	நல்ல
ைபயைனத்	ேதர்ந்ெத க்க	ேவண் ேம!	உன்	ைபயன்	ஒ 	 றிஞ்சி	ஆகவில்ைல?”
என் 	 றி	நி த்தினார்.

ேஜாகியின்	தந்ைத,	கண்ட	கனைவ ம்,	தன்	ேயாசைனைய ம்	அவற்ைற
ெவளியி ன்,	ெபரியவர்	வாயிேல	வந்த	ெசய்திைய ம்	எண்ணி	எண்ணி	உள
மகிழ்ந்தான்.	எத்தைகய	 ப	 சகங்கள்!

ஆனால்	ரங்க க் ப்	பதிலாக	ெபரியவ ம்	ேஜாகிையேய	 றிப்பிட் க்
ேகட்ட தான்	மலரிைடேய	ஒ 	சி 	 ள்ெளன	உ த்திய 	அவ க் .
“இல்ைலேய!	ரங்க க் த்தான்	சரியான	பிராயம்.	நா ம்	ேநற்றிர 	ஒ 	கன
கண்ேடன்”	என் 	லிங்ைகயா	கனைவ	விவரிக்ைகயில்,	இைடயிைடேய	கரியமல்லர்
தம்ைம	மறந் 	தைலைய	ஆட் னார்.	கண்கள்	கசிய,	கீழ்த்திைச	ேநாக்கிக்
ைகெய த் க்	 ம்பிட்டார்.

லிங்ைகயா,	கனவில்	கண்ட	ஐயைன ம்	ேஜாதிைய ம்	விவரித்த டன்,	ைகயில்
பி த் ச்	ெசன்ற	பாலகன்	ேஜாகி	என்பைத	மாற்றி,	ரங்கன்	என் 	 றினான்.
கரியமல்லர்	கண்கைள	 யவராய்	அமர்ந்தி ந்தார்.

அந்த	மைலப்	பிராந்தியத்தில்	 தல்	 தலாக	வந் 	ஊன்றிய	 ன்ேனாரான



ெஹத்தப்பரின்	நிைன க்	ேகாயில்	அ .	அந்தப்	பக்கத் 	மைலக்காரர்
அைனவ ம்	அவ ைடய	வழி	வந்தவர்கள்	என்ப 	நம்பிக்ைக.	இளைமயின்
விகாரம்	ேதாய்ந்த	எண்ணம்	 ைளக்காத	பாலப்	ப வத் ப்	ைபயேன,	அந்தக்
ேகாயிலின்	ெந ப்ைபக்	காக் ம்	 னிதமான	பணிக் 	உகந்தவனாவான்.	அந்த
ெந ப்ேப,	அந்தக்	ேகாயி க் ைடய	ெதய்வம்.	ஊரார்	காணிக்ைகயாக	அளிக் ம்
எ ைமக ம்,	தானியங்க ம்	தீையக்	காக் ம்	ைபய க் 	உரியைவதாம்
என்றா ம்,	அவன்	எந்தவிதமான	ஆடம்பர	 கேபாகங்க க் ம்	இடம்	ெகா க்கக்
டா .	வீ 	 ற்றம்	யா ம்	மறந் ,	அந்தப்	 னித	ெந ப்ைபப்	ேபாற் ம்	பணி

ஒன்ேற	அவ ைடய .	ஒ 	நாைளக் 	ஒ 	 ைறேய	அவன்	உண்ணலாம்.	கட் ல்
ெமத்ைத	 தலிய	 கங்கைள	அவன்	ேமனி	 கரக்	 டா .	தன்	ஒ 	ேவைள
உணைவ ம்	அவன்	தாேன	ெபாங்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அந்தக்	ேகாயிைல ம்,
ெதய்வ	ைமதானத்ைத ம்	தவிர,	அவன்	ேவ 	எந்த	இடத் க் ம்	 ன்
அறிவிப்பின்றிச்	ெசல்லலாகா .	ப வ	மங்ைகயர்,	அந்தக்	ேகாயிலின்	எல்ைலக் ள்
எக்காரணத்ைத	 ன்னிட் ம்	வரமாட்டார்கள்.	அப்ப 	வந் 	விட்டா ம்,	ஐயனின்
ெந ப்ைபக்	காப்பவன்,	அவர்களிடம்	உைரயாடக்	 டா .	இத்தைகய
ஒ க்கங்க டன்	ஒ 	சி வைனத்	ேதர்வ 	எளிதாேமா?

ெமௗனத்ைதக்	கைலத்தவராய்	கரியமல்லர்,	“ேகாயி க் 	 ன்	இன் 	மாைல
பஞ்சாயத் க்	 ேவாம்.	எல்ேலா க் ம்	ெசய்தி	அ ப் கிேறன்”	என்றார்.

“ஐயேன	ெமாழிந்த	அ ள்	வாக்காக	எனக் த்	ேதான் கிற ”	என்றான்
லிங்ைகயா.

“கலந் 	ஆேலாசிப்ேபாம்,	கனெவன் 	ெசால் ம்	ேபா 	எவ ம்	அைத	ம க்க
மாட்டார்கள்.”

“ைபயன்	இன் ம்	பால்	கறக் ம்	உரிைம	ெபறவில்ைல.	அ த்த	ேசாமவாரம்
அைத ம்	ெசய்யலாம்	என் 	எண்ணியி க்கிேறாம்.	ெபரியவர்களாய்	நீங்கள்	ஆசி
றி	நடத்தி	ைவக்க	ேவண் ம்.”

“ெசய்யலாம்.	எல்லாம்	இரிய	உைடய	ஈ வரனின்	ெசயல்.	அண்ணன்	வீ ல்
இ க்கிறானா	லிங்கா?”

“நான்	அவரிடங் டக்	கனைவச்	ெசால்லவில்ைல.	ஐயனின்	பணி	ைபய க் க்
கிைடக் ம்	பாக்கியம்	அல்லவா?	அண்ணன்	என்ன	ம க்கப்	ேபாகிறாரா?	வீ
இரண்டாக	இ ந்தா ம்	ெவவ்ேவறாகத்	ேதான்றினா ம்	அண்ண ம்	நா ம்
ஒன் தான்.”



“அ 	எனக் த்	ெதரியாதா?	நீ	கிைடக்காத	தம்பி.”

“நான்	வரட் மா?	மாைலயில்	பார்க்கலாமா?”

“ஆகட் ம்.	நீ ம்	ைபயைனக்	ேகட் ,	அண்ணைன ம்	வீட் ல்	ேகட் ச்	ெசால்.
பிற 	எல்லாம்	ஏற்பா 	ெசய் 	விடலாம்”	எற் 	 றி,	கரியமல்லர்	அவைன	உடன்
வந் 	வாசலில்	வழிய ப்பினார்.

லிங்ைகயா	அப்ப ேய	வீ 	தி ம்பவில்ைல.	எ ைமையப்	பார்த் 	வரச்	சரிவின்
பக்கம்	நடந்தான்.

அவன்	பகலில்	வீ 	தி ம் வதற் ள்,	ெபண் ர்	வாயிலாக,	ெசய்தி	காட் த்	தீ
எனப்	பரவி	விட்ட .	மாதிக் 	இ 	எதிர்பாராத	ெசய்தியாக	இ ந்த .
ஒ விதத்தில்	அவ க் த்	தி ப்திேய.	ஐந்தா 	ஆண் கள்	அப்ப 	ஒ
ஒ ங்கில்	இ ந்தால்,	ைபயன்	நல்லவனாகத்	தைலெய ப்பான்.
காணிக்ைககளிலி ந் ,	ஏேதா	ஒ 	ப திேய ம்	அவ க்ெகன் 	கிைடக் ம்.
ேவைல	ெவட் 	ெசய்யாமல்	சாப்பிட	வி ம் ம்	 ம்பத்தின க் 	இ 	ஒ 	நல்ல
வாய்ப் த்தாேன?

ரங்கன்	உண்ைடவில் ம்	ைக மாக,	அ விக்கைரப்	 தர்களில்	நின் 	விைளயா க்
ெகாண் க்ைகயில்,	ேஜாகி ம்	ெபள்ளி ம்	அவ ைடய	எதிர்காலத்ைதப்	பற்றிய
ெசய்திையக்	ேகள்விப்பட்டவராகப்	பரபரத் 	ஓ 	வந்தார்கள்;	உைரத்தார்கள்.	ைக
அப்ப ேய	நிைலத்த .	கண்கைளேய	அவன்	ெகாட்டவில்ைல.

“என்ைனயா?	ெஹத்தப்பா	ேகாயி க்கா?”

“ஆமாம்;	அப்ப க் 	ேநற் 	இர 	இரியர்	கனவில்	வந் 	ெசான்னாராம்.
திங்கட்கிழைம,	எ ைம	கறக்க	‘ெஹாேண’	எ த் 	உன்னிடம்	ெகா க்கப்
ேபாகிறார்கள்”	என்றான்	ேஜாகி.

அதிர்ந்தவனாக	நின்ற	ரங்கன்,	“நான்	மாட்ேடன்”	என்றான்	சட்ெடன் .

“அெதப்ப ?	ஐயன்	கனவில்	நீதாேன	ேவண் ம்	என் 	ெசால்லியி க்கிறாராம்?”
என்றான்	ேஜாகி.

“ஹம்,	ெபாய்;	நான்	மாட்ேடன்”	என்றான்	ரங்கன்.



“ேநற் 	நீ	ேகாயிலில்	இரியர்	இல்ைல	என் 	ெசான்னாய்.	எ ைம	வி ந் 	காைல
உைடத் க்	ெகாண்ட .	இப்ேபா 	கனவில்	ஐயேன	வந் 	ெசால்லி	இ க்ைகயில்	நீ
மாட்ேடெனன் 	எப்ப ச்	ெசால்வாய்?”	என்றான்	ெபள்ளி.

“நான்	மாட்ேடெனன்றால்	என்ன	ெசய்வாராம்?”	என்றான்	ரங்கன்.

“அபசாரம்	ேக 	விைள ம்”	என் 	ெபள்ளி	பய த்தினான்.

ரங்கன்	ெசய்வதறியாமல்	நின்றான்.

அவ க் 	யார்	மீெதன் 	ெசால்ல	 யாமல்	ேகாபம்	ெபாங்கி	எ ந்த ;
ேகாயிற்பணியின்	கட் ப்பா கைள	அவன்	ஓரள 	அறிவான்.	ஒேர	 ைற	அவன்
சைமத் 	உண்ண	ேவண் ம்.	அ ங்	 டச்	சட் ைய	ஒேர	ஒ 	தரந்தான்
கவிழ்க்க	ேவண் ம்.	எவ்வள 	வி கிறேதா	இைலயில்	அைதேய	உண்ண
ேவண் ம்.	ேகாயிலின்	எல்ைலையத்	தாண் 	ெசல் ம்	 தந்தரம்	கிைடயா .

அவ ள்	இந்த	நிைன கள்	எ ம்பிய ம்	கிலி	படர்ந் 	விட்ட .	சிற்றப்பா
ழ்ச்சியா	ெசய் விட்டார்?	அன்பாக	உள்ளவர்	ேபால்	ேபசியெதல்லாம்	ந ப்பா?
ற்றி ள்ள	கிராமங்கைள	எல்லாம்	விட் ,	எத்தைனேயா	ைபயன்கைள	விட் ,

அவைனத்	ேதர்ந்ெத த்த 	அநியாயம்.

எத்தைன	ஆண் கேளா!	சிைற,	சிைற	வாழ் ,	மாட்ேடெனன் 	ெசால்லக்
டாதா?

ெவளிக் 	அவன்,	‘இரிய ம்	இல்ைல,	ஒன் ம்	இல்ைல’	என் 	வீம் க் ச்
ெசான்னா ம்,	அ 	மனசில்	அச்சப்	படபடப் த்	 த்த .	எ ைமக் க்	ேக
வந்த 	கிடக்கட் ம்;	 தல்	நாள்	அவன்	அப்ப ச்	ெசான்னதால்	தான்	இரிய
உைடயார்	சிற்றப்பனின்	கனவில்	வந் 	அவைனேய	ேகட் ,	அவ க் த்
தண்டைன	ெகா க்கிறாேரா!

யர ம்	ஏமாற்ற ம்	ேகாப ம்	அவன்	கண்களில்	நீைர	வ வித்தன.
ஆத்திரத் டன்	 த் ச்	ெச கைள	ஒ த்ெதறிந்தான்.	அழகாகப்	 த்தி ந்த
மஞ்சள்	வாடாமல்லிைக	மலர்கைளக்	கிள்ளி	அ வியில்	ேபாட்டான்.	இ ளானா ம்
பரவாயில்ைல	என் 	 தல்	நாள்	தப்பி	ஓட	 யன்றவன்	ேபாயி க்கலாகாதா?
காப் 	ேவ 	ைகயில்	இ ந்த .	ெபால்லாத	ேவைள,	பரணில்	வந் 	தான்
ப த்தாேன!	ேவ 	எவேர ம்	காவல்	இ ந்தி க்கக்	 டாதா?	காப் ,	சிற்றப்பன்



ைகயில்	சிக்கிவிட்ட .	இனி	அ ேபால்	தப்பிச்	ெசல் ம்	சந்தர்ப்பம்	வ மா?
ைகயில்	ஒ 	ெவள்ளிப்	பணங் ட	இல்லாமல்	ஒத்ைதக் 	ஓ 	விடலாமா?	எப்ப ச்
ெசல்வ ?

ேஜாகி	அவைனேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	ேயாசைன	ெசய்தவன்	ேபால்,
“உன்ைனேய	பி த்ததானால்	தான்	இரிய	உைடயார்	உன்ைனத்	ேதர்ந்தி க்கிறார்.
ஐயன்	ெந ப்ைபக்	காத்தால்	தானியெமல்லாம்	வ ம்,	 மி	ெகாத்தாமேல
விைள ம்.	உன்னிடேம	ஈ வரனார்	கனவில்	வந் 	ேப வார்”	என்றான்.	

ரங்கன்	அன் 	 வ ம்	ேயாசைன	ெசய் 	ஒ 	 க் 	வந்தான்.	அப்ேபா
மாட்ேடன்	என் 	அவன்	ம த்தால்	அத்தைன	ேப ம்	ஒ 	 கமாக	அவனிடம்
எதிர்ப் க்	காட் வார்கள்.	அவன்	தப்பி	ஓ வேத	அசாத்தியமாக	ஆனா ம்
ஆகிவி ம்.	பால்	கறக் ம்	சடங் க் க்	 ட்டமாக	எல்லா ம்	வ வார்கள்.
பால்மைனயில்	தான்	சிற்றப்பா	ெவள்ளிப்	பணங்கைள	மைறத் 	ைவத்தி க்கிறார்
என்பைத	அவன்	அறிவான்.	அன் 	எப்ப ேய ம்	சில	ெவள்ளிப்	பணங்கைள
எ த் க்	ெகாண் 	ஓ 	விடலாம்.

ம நாள்	மாைலயில்,	 ற் ப் றக்	 யி ப்பின்	பிரதிநிதிகளான	தைலவர்க ம்
ெபரியவர்க ம்	ேகாயில்	ைமதானத்தில்	 னார்கள்.	ேகாயிலின்	 ன் ள்ள
மரத்த யில்	ேமைடயில்	தைலவராகக்	கரியமல்லர்	வீற்றி ந்தார்.	அப்ேபா 	ரங்கன்
நீரா ,	 த்தமான	உள்ளாைட ம்	ேமலாைட ம்	தரித் ,	தந்ைத	ஒ 	 ற ம்,	சிறிய
தந்ைத	ஒ 	 ற மாக	அமர்ந்தி க்க,	ந வில்	இ ந்தான்.

கரியமல்லர்	எ ந் 	விஷயத்ைத	உைரத்தார்;	“ஐந் 	ஊர்களின்	பிரதிநிதிகளாய்
வந்தி க் ம்	ெபரியவர்கேள,	இரிய	உைடயார்	 ன்	வணங்கி,	இன் 	 ட்டத்ைதக்
ட் யி ப்பதற் க்	காரணத்ைத	விளக் கிேறன்.	ஐயன்	ேகாயிலில்	 னித

ெந ப்ைபக்	காக்க	அமர்ந்த	ைபயன்	ேதவ க் ,	வ ம்	மாசம்	இ ப 	ஆண் கள்
ர்த்தியாகின்றன.	அவன்	 ல ம்	 ம்ப ம்	வளர,	அவன்	இ வைர	காத்

வந்த	இைறபணிைய	விட் ,	அவ க்ெகன் 	உள்ள	கடைமைய	ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ம்;	இல்ைலயா?”

“ஆமாம்,	ஆமாம்”	என் 	நாற் றங்களிலி ந் 	ஒலிகள்	இைணந்தன.

“இைறவரின்	ெந ப்ைபக்	காக் ம்	பணி	சாமானியமான 	அல்ல.	வாக் ம்	மன ம்
யைவயாய்,	ேகாயில்	எல்ைலையப்	 னிதமாக்கிக்	ெகாண் க் ம்	இப்பணிக் ,

இ வைரயில்	இ ந்த	ேதவன்,	ஒ விதமான	அப்ப க் க் ம்	இடமில்லாமல்	பணி
ெசய் ,	நம்	கிராமங்க ம்	ெபற்ேறா ம்	ெப ைமப்ப ம்ப 	நிைறேவற்றி	விட்டான்.



இ 	ேபால்	அ த்த	ைபயைன	எப்ப த்	ேதர்ந்ெத ப்ேபாம்	என் 	நமக்ெகல்லாம்
கவைலயாக	இ ந் 	வந்த .	ஆனால்,	 ழந்ைதகளாகிய	நம்ைம,	நம் ைடய
ஐயன்	ேசாதைன	ெசய்யவில்ைல.	ேநற்றிர 	வழிையக்	காட் விட்டார்.	அவேர
ைபயைனத்	ேதர்ந்ெத த் க்	ெகாண்டார்.	மரகத	மைலயில்,	சிவச்	ெசல்வரான
த மலிங்கைர	அறியாதவர்	உண்ேடா?”

“இல்ைல”	என்ற	ஒலி	எ ந்த .

“உண்ைமயான	சிவ	பக்தர்	அவர்.	நம் ைடய	 ந் 	பாவங்களில்	ஒன்ைற ம்
மனசால்	நிைனயாமல்	அரன்	தி வ 	அைடந்தவர்.	அவ ைடய	வழியில்	வந்த
ைபயைன,	 த்த	 யின்	 த்த	 தல்வைன,	ஐயன்	தமக் த்	ேதர்ந்
ெகாண் க்கிறார்.	அவ ைடய	ஆைணக் 	ம ப் க்	 ற	நாம்	யார்?”

“ைபயன்	 னிதப்	பணிக் 	ேவண் ய	எல்லாவித	அம்சங்கைள ம்	ெகாண்டவனாக
இ க்கிறான்.	ஒ 	 றிஞ்சி ம்	ஓராண் ம்	கடந்தவன்.	நம்	மாதண்ணனின்	இனிய
இைச	ேகட் ப்	பரவசமைடயாதவர்	உண்ேடா	இம்மைலயில்?	சிற்றப்பன்	லிங்ைகயா
ெதாட்ட 	ெபான்னா ம்	ைகைய	உைடயவன்.	நல்ல	நிலத்தில்	விைளந்த	இந்த
மணிையப்	பற்றி	இனி	நான்	ெசால்ல ம்	ேவண் மா?	இைறயவேர	ேதர்ந்த ,
அந்தக்	 ம்பத்தின்	சிறப் க் 	ஓர்	எ த் க்	காட் 	அல்லவா?”

“சந்ேதகமில்லாமல்,	சந்ேதகமில்லாமல்!”

“ரங்கா	இப்ப 	வந் 	ெபரியவர்கைள	வணங் .”

ரங்கன்	வணங்கிய	ேபா ,	“ னித	ெந ப் 	என் ம்	ஒளிரட் ம்,	சி வன்	சீலம்
விளங்கப்	பணி ரிந் 	ஊர்க க்ெகல்லாம்	 பிட்சத்ைத	அளிக்கட் ம்”	என்
ெபரியவர்கள்	அைனவ ம்	வாழ்த்தினார்கள்.

“வழக்கம்	ேபால்,	தினத் க் 	வீட் க்ெகா 	பி யாக	வ ம்	தானிய ம்,
ேகாயி க்ெகன் 	விடப்பட்ட	எ ைமகளின்	பா ம்,	இவன்	பணிக் 	ஒ
காணிக்ைகயாக	இ க்கட் ம்.	இைத	ஒப் க்	ெகாண் ,	ைபயனின்	தந்ைத	 ன்
வந் ,	இந்தச்	ெசய்திைய	உ திப்ப த்தட் ம்!”	கம்பீரமான	 ரலில்	கரியமல்லர்
இப்ப க்	 றி	 த்த	ேபா 	ரங்கனின்	தந்ைத	எ ந் 	வந்தான்.

சிறி 	ேநரம்	பிரைம	பி த்தவன்	ேபால்	கண்கல்	பளபளக்க	நின்றான்.	

ஹர	ஹர	சிவ	சிவ	பஸேவசா
ஹர	ஹர	சிவ	சிவ	பரேமசா	



என் 	அவன்	கண்டத்திலி ந் 	எ ம்பிய	இன்ெனாலி,	அந்த	மைலக்காற்றின்
அைலக ேட	பரவி,	அந்தச்	 ழ்நிைலையேய	 னிதத்தில்	 க்கிய .

யி ந்தவைர,	திங்க ம்	கங்ைக ம்	தரித்த	எம்பிரானின்	நிைனவில்	ஒன்றச்
ெசய்த .

அண்ண க் 	வாழ்ேவ	இைசயாக	விளங் ம்	ேமன்ைமைய	உன்னி	உன்னித்	தம்பி
கண்ணீர்	ெசாரிந்தான்.
------------	
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அன் 	திங்கட்கிழைம.	ரங்கன்	பால்மைனயில்	 வதற்கான	உரிைமச்	சடங்
அன் 	தான்	நைடெபற	இ ந்த .	அதிகாைலயிேலேய	வீ 	ெம கி	 த்தம்
ெசய் 	 நீர்	ைவத் 	அைனவ ம்	நீரா னர்.	அண்ணன்	தம்பி	இ வரின்

ம்ப ம்	ஒன் 	 ன.	கிழங் ம்	கீைர ம்	ெமாச்ைச ம்	சாைம ம்	திைன ம்
அரிசி ம்	ெவல்ல ம்	அந்தச்	சிறிய	சைமயற்கட் ல்	 	ேபர்	வி ந் க் க்
விந்தன.	 தல்	ஈற் க்	கன் டன்	ெமா 	ெமா ெவன் 	நின்ற	காரி

எ ைமையக்	 ளிப்பாட் ,	மணிகள்	கட் 	அலங்கரிப்பதில்	ரங்கனின்	தந்ைத
ஈ பட் ந்தான்.	ேஜாகி ம்	ரங்கம்ைம ம்	ஹட் ப்	ைபயன்க டன்	 க் ம்
ெந க் ம்	ேபாவ ம்,	ெவல்ல ம்	ெபாரி ம்	வாங்கித்	தின்ப ம்,	சிரிப்ப ம்,
விைளயா வ மாகக்	களித் க்	ெகாண் ந்தனர்.

ரங்கன்	மட் ம்,	 	உள்ளாைட	ேமலாைட	தரித் ,	அலங்கரித்த	ெபாம்ைம	ேபால்
நின் 	ெகாண் ந்தான்.	ஒன்றி ம்	அவன்	மனம்	ெசல்லவில்ைல.	 ரத்தில்,
யாைன	மந்ைத	ேபால்	ெதரி ம்	 ன் க்	 ட்டங்க க் ம்	அப்பால்	அடர்ந்த
கானகங்க க் 	அப்பால்,	ெதாட்டெபட்டா	சிகரத் க் ம்	பின்ேன	மைறந்தி க் ம்
ஒத்ைத	நகைர	அவன்	ஏக்கச்	சிந்தைனகள்	வட்டமிட்ட	வண்ணம்	இ ந்தன.

பல	வண்ண	மக்கள்	 ம்	இடம்,	 திைரக ம்	வண் க ம்	வீதிகளில்	ஓ ம்
பட்டணம்.	கைடகளில்	என்னெவல்லாம்	ெபா ள்கள்	இ க் ேமா?	ெவள்ளிக்
கா க க் 	அவர்களிடம்	பஞ்சேம	கிைடயாதாம்.	ேமற்ேக,	ஜான்ஸன்	 ைரயின்
எஸ்ேடட் ல்	ேதயிைலச்	ெச கைள ம்,	காபிச்	ெச கைள ம்	அவன்	ஒ 	நாள்
ேபாய்ப்	பார்த்ததில்ைலயா?	லப்ைபயின்	கா க்கைட,	 க் ,	 ண்டல்	விற் ம்
கிழவி	கைட	எல்லாம்	அங்ேக	தான்	இ க்கின்றன.	ஒ 	 ைரயின்
ேதாட்டத்திேலேய	எத்தைனேயா	மனிதர்கள்,	எத்தைன	எத்தைனேயா	 ைரக ம்
ைரசானிக ம்	உள்ள	ஒத்ைத	நகரில்,	என்ன	என்ன	விந்ைதகள்	உண்ேடா?	அந்த

அற் த	அதிசய	நகரத் க் 	அவன்	ஓ ேய	தீ வான்.	ஆம்,	ஹட் ைய	விட்
அவன்	ேபாேய	தீ வான்!

ஒவ்ெவா 	நிமிஷ ம்	ெந ங்க	ெந ங்க	அவன்	பரபரப் 	அதிகமாயிற் .	அ த்த
வாரம்,	ெஹத்தப்பர்	ேகாயில்	 னித	ெந ப்ைப	அைணத் 	வி வார்கள்.	ம வாரம்
வன்னி	கைடந் ,	 த்	தீ	 ட் ,	அவைனக்	ேகாயில்	எல்ைலையக்	காக்கச்	சிைறப்

த்தி	வி வார்கள்.

க் 	மைலயிலி ந் ம்,	மணிக்கல்	ஹட் யிலி ந் ம்	மாமன்	மாமிகள்,	அத்ைத



தலிய	உறவினர்	வந் 	 னார்கள்.	

“நல்லா	இ க்கிறீர்களா?	நல்லா	இ க்கிறீர்களா?”	என்ற	க்ேஷம	விசாரைணக ம்,
“வா ங்கள்,	வா ங்கள்”	என்ற	வரேவற் க்	 ரல்க மாக	வீட் ல்	கலகலப்
நிைறந்த .

மண்ைட	ெவ க் ம்	ெவயிேலா,	பனிேயா	அன் 	இல்ைல.	 ளிர்காற் 	ெமல்லத்
தவழ்ந் 	ெசன் 	உடைலச்	சிலிர்க்கச்	ெசய் 	ெகாண் ந்த .

லிங்ைகயா	காைலேய	நீரா 	ம த் ,	பால்	மைனையச்	 த்தம்	ெசய்தான்.
ெபண்	மக்கள்	ஒ ங்கி	நிற்க	அவன்	பாற்கலங்கைளத்	 லக்கி,	 நீ ற்றிக்
க வி	ைவத்தான்.	தனியாக	ஒ 	 ங்கிற்	பாற் ழாய்	உண் .	அ 	வழி	வழி
உபேயாகித்த	பாற் ழாய்.	 த்தம்	ெசய் 	அந்தப்	பாற் ழாைய	அம்ைமெயன	நின்ற
எ ைமயின்	அ கில்,	ரங்கைனக்	ைகையப்	பி த் ,	லிங்ைகயா	அைழத்
வந்தான்.	அ கில்	நின்ற	அண்ணனிடம்	பாற் ழாையத்	தந் ,	“அண்ணா,	நீங்கள்
தலில்	பாைலக்	கறந் ,	ைபயனிடன்	பாற் ழாையத்	தா ங்கள்”	என்றான்.

அண்ணன்	அைத	வாங்கித்	தம்பியிடேம	தி ப்பித்	தந்தான்;	“இ க்கட் ம்	தம்பி;
நீதான்	மங்களகரமான	ைககைள	உைடயவனாக	இ க்கிறாய்.	உன்	ைகக் 	அைவ
ம 	 ரப்பைத	ேபால்	நான்	எங் ம்	பார்க்கவில்ைல.	நீேய	அவற்ைற	ேப கிறாய்.
நீேய	பாைல	 தலில்	கறந் ,	ஆசி	 றிப்	ைபயனின்	ைகயில்	‘ெஹாேண’ையக்
ெகா ”	என்றான்.

தம்பி	 மியி க் ம்	ெபரியவர்கைளப்	பார்த்தான்;	நிசப்தம்	நிலவிய .
அண்ணன்	பக்கம்	மீண் ம்	பார்ைவையத்	தி ப்பினான்	தம்பி.

“நீங்கள்	 த்தவர்,	அண்ணா,	நீங்கள்	த வ 	சம்பிரதாயம்”	என்றான்,
ெதாண்ைடக்	கரகரக்க.

“இ க் ம்.	மாமா,	ெபரியவராக	நீங்கள்	ெசால் ங்கள்.	மல்லண்ணா	நீங்கள்
ெசால் ங்கள்.	 ம்பத்தில்	நான்	 த்தவன்	என்ப 	ேப க் த்தான்.	என்
தைலயில்	ெபா ப்ைபச்	 மத்தாதீர்கள்.	நான்	கட் க்களில்	அகப்பட
வி ம்பவில்ைல.	வீட் ப்	‘பலப்ெபட் ’ைய	எவன்	நிரப்பப்	பா ப கிறாேனா,	இளம்
பிள்ைளக க் 	வழிவழியான	பண்பாட்ைட ம்	உைழப்ைப ம்	எவன்	தன் ைடய
நடத்ைதயால்	கற் க்	ெகா க்கிறாேனா,	அவேன	 த்தவன்,	அவேன	உரியவன்.
என்	ைகயால்	என்	ெகாட் ல்	ெப கவில்ைல;	நீேய	ெகா ;	தட்டாேத”	என்றான்
அண்ணன்.



க் மைல	மாம ம்,	கரியமல்ல ம்,	“ஆமாம்,	அ ேவ	சரி;	நீேய	அைதச்	ெசய்,
லிங்கா.	பாற் ழாைய	வாங்கிக்	ெகாள்!”	என்றனர்.	லிங்ைகயா	தட்ட யாமல்
‘ேஹாேண’	என்ற	அந்தப்	பாற் ழாைய	இ 	ைககைள ம்	நீட் ப்	ெபற் க்
ெகாண்டான்.	கிழக் 	 கமாக	அவன்	அமர்ந் ,	அந்தப்	 னிதமான	சடங்ைக
ஆரம்பித்தான்.

ேஜாகிக் ,	தந்ைத	மா கைளக்	கறக்கப்	பார்க்ைகயில்	ைகக ம்	விரல்க ம்
க் ம்.	மந்திர	மாயம்	ேபால்	அவன்	தந்ைத	ைக	ைவக்ைகயிேலேய	பாற் ழாயில்

ெவண் ைர	எ ம்பிப்	பால்	ெபாங்கி	வ வைதப்	ேபால்	நிரம்பி	வ ம்.	வரம்ைப	மீறி
அ 	ெபாங்கி	நிற் ம்	சமயம்,	ஆடாமல்	அைசயாமல்	அவன்	பாற்கலத்தில்	ெமள்ளச்
ேசர்ப்பான்.

இன் ம்	ேஜாகி,	கண்களில்	ஆவல்	ஒளிரப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.
கன் ட் ,	எ ைம	ம 	 ரந்த ம்,	பாற் ழாைய	இ க்கிக்	ெகாண் ,	பால்
கறக் ம்	விதம்	காட் ,	 க்கா ம்	நிரம்பிய	பாத்திரத்ைத	லிங்ைகயா	ரங்கனிடம்
தந்தான்.

ரங்கன்	அைத	ஏந்திக்	ெகாண் ,	சிறிய	தந்ைத	காட் யப ,	படபடக் ம்	ெநஞ் ம்
ந ங் ம்	விரல்க மாய்,	பாைலக்	கறக்க	 யன்றான்.	ேப க் 	இரண் 	பீர்	தான்
கிைடத்த .

கறந்த	பாைல	எ த் க்	ெகாண் 	அவன்	வீட் க் ள்	 ைழைகயில்,	அைனவ ம்
வழி	விட் 	ஒ ங்கி	நின்றனர்.	மாதி,	தைலவ க் 	உரிய	உண்கலமாகிய	ெபரிய
ெவண்கல	வட் ைல ம்,	ேவ 	கலங்கைள ம்	ெகாண் 	ைவத் 	ஒ ங்கி
நின்றாள்.

“ தலில்	ெபரிய	வட் லில்	பாைல	வி .	இன் 	 தல்	இந்த	வீட் ப்	ெபா ப்பில்	நீ
பங் 	ெகாள்கிறாய்.	 ம்பத் க் 	ேவண் ெமன்ற	பாைலக்	கறந் 	தா.	எனக்
எல்லாவித	நலன்க ம்	 டட் ம்	என் 	நம்	ஐயைன,	இரிய	உைடயாைர	ேவண்
வி ,	ரங்கா!”	என்றான்	சிற்றப்பன்.

ரங்க க் 	எண்ணங்க ம்	ெசாற்க ம்	எ ம்	கலகலப் 	உள்ளத்தில்	இ ந்தால்
தாேன?

மா 	கறந் 	ெகாண் ,	மண்ைண	ெவட் த்	தானியம்	விைதத் க்	ெகாண்
ஹட் க் ள்	அ ந்திக்	கிடப்ப தானா	 ?



இல்ைல,	இல்லேவ	இல்ைல.

இல்ைல,	இல்ைல	என் 	மன 	தாளம்	ேபாட,	அவன்	உண்கலத்தில்	பாைல	ஊற்றிய
ேபா ,	அவன்	ைக	ந ங்கிய .	அவன்	ைக	ந ங் வைதக்	கண்ட	ேஜாகியின்
தந்ைத	உதவியாகக்	ைகநீட் ப்	பி த் க்	ெகாள் ன்,	பாற் ழாய்	ஆ ப்	பால்
கீேழ	சிந்திவிட்ட .

லிங்ைகயா க் ,	ேநரக் டாத 	ேநர்ந் 	விட்டாற்	ேபால்	ெநஞ் 	தி க்கிட்ட .
மியி ந்தவர்களின்	கச ச	ஒலிகள்	எ ம்பின.	லிங்ைகயா	சட்ெடன் 	அவன்

ைகையப்	பி த் 	மற்றக்	கலங்களில்	பாைல	ஊற்றினான்.	இ 	நிகழ்ைகயிேலேய
ெபண் ர்	பக்கம்	கச செவன்ற	ஒலி	வ க்கத்	ெதாடங்கிய .	 னிதமான	சடங்
நிகழ்ைகயிேல	ெபண்களின்	ேபச் 	எ வதா?	 க் மைல	மாமன்	ேகாப
கத்தினராய்	ெபண்கள்	பக்கம்	ேநாக்கினார்.

அந்தக்	கச சப் க் க்	காரண ம்	இ தான்.	நஞ்சம்ைமக் ச்	சடங்
ைமத் னன்	வீட் ல்	ைவத் ச்	ெசய்வதிேலேய	இஷ்டமில்ைல.	அந்த	வீட் ல்
பால்மைன	இல்ைலயா,	உண்கலம்	இல்ைலயா?	அைத	அல்லவா	 தலில்
ைவத் ப்பாைல	ஊற்றச்	ெசய்ய	ேவண் ம்?	அவ க் த்	தன்மைனக் 	எைத ம்
ேத 	வ ம்	ெபா ப் க்	கிைடயாதா?	 தலில்	அண்ணன்,	தம்பிையேய	ெசய்	என்
றிய 	ேபால்,	தம்பி	மைனவி	தன்னிடேம	அந்த	உரிைமைய	வி வாள்	என்

அவள்	ெபரி ம்	எதிர்ப்பார்த்தி ந்தாள்.	மரியாைதக் க்	 ட	அல்லவா	அவள்
அைத	ெமாழியவில்ைல?	அவர்கள்	ெசய்வன	எல்லாம்	 ழ்ச்சிகள்	இல்ைலயா?
ைபயைன ங்	 ட	 ம்பத் க் ப்	பி ங்கிக்	ெகாள்கிறார்களா?

தன்	அதி ப்திைய	அவள்	ெவளியிட் விட்டாள்.

க் மைல	மாமி	 ன்	வந் 	சமாதானமாக,	“அந்த	மைனக் ச்	ெசன்
அங்ேக ம்	பால்	ஊற்றட் ம்”	என்றான்.

“இ க்கட் ம்,	இ க்கட் ம்”	என் 	ைகயமர்த்திய	ேஜாகியின்	தந்ைத,	சைமயற்
ப திக் 	வந் ,	எல்லாப்	பாண்டங்களி ம்	பாைலத்	ெதளிக்கச்	ெசய்தான்.
பின்னர்,	எதிர்	மைனக் ம்	ெசன்றான்.	 ன்னதாக	நஞ்சம்ைம	ெசன் 	அங்
உண்கலம்	எ த் 	ைவக்கவில்ைல.	மாமிேய	எ த் 	ைவக்க,	பாைலத்	ெதளிக்கச்
ெசய்தான்.	பிற ,	 மியி ந்தவர்களில்	தந்ைத	மீ ம்,	தாயார்	மீ ம்,
ெபரியவர்கள்	மீ ம்	பாைலத்	ெதளிக்கச்	ெசய்தான்.



“வற்றாத	பால்	வழங்க	வளம்	ெப வாய்;	எ ைமக ம்	ப வினங்க ம்
ெசழிக்கட் ம்”	என் 	ஒவ்ெவா வ ம்	ஆசிகள்	வழங்கினர்.	பின்னர்	மீதி ள்ள
பா டன்	சிற்றப்பன்	அைழத் ச்	ெசல்ல,	ரங்கன்	பால்மைனக் ச்	ெசன்றான்.
ைகப்பாைல	ைவத்தான்.

சடங் கள்	இத் டன்	நிைறேவறிய ம்,	“நாைளயிலி ந் 	நீதான்	இந்த
எ ைமையக்	கறக்க	ேவண் ம்,	ரங்கா!”	என்றார்	தந்ைத.

ரங்கனின்	 கம்	கார்கால	வாைன	ஒத்தி ந்த .

“பசி	ைபய க் ,	 தலில்	அவ க் 	உண 	ைவ ங்கள்”	என்றார்	கரியமல்லர்.

பா ம்	ெவல்ல ம்	ெநய் ம்	ேசர்ந்த	ெபாங்கைல	மணக்க	மணக்கத்	ைதயல்
இைலயில்	(மினிேக	இைலகள்)	 தியவளான	பாட் 	ரங்க க் ப்	பைடத்தாள்.
ரங்கனின்	விரல்கள்	இனிய	உணவில்	அைளந்தன;	ேசா 	 சிக்கவில்ைல.	ெநஞ்
அைடத்த .

“ஏண்டா	தம்பி,	சாப்பி ,	பசி	இல்ைலயா?”	என்றாள்	பாட் .

“தனியாகச்	சாப்பிடக்	கஷ்டமாக	இ க் ம்.	இல்ைலயா	ரங்கா!”	என் 	லிங்ைகயா
அ கில்	வந்தான்.

இதற் ள்	ெபரிய	உண்கலங்கைள ம்,	ைதயல்	இைலகைள ம்	ெகாண் 	வந்
மாதி	எல்ேலா க் ம்	ைவத் 	அ 	பைடக்கலானாள்.	நாைலந் 	ேபர்களாய்	ஒ

ம்பமாய்ப்	பழகியவர்களாய்,	ஒவ்ெவா 	கலத்ைதச்	 ற்றி	அமர்ந்தனர்.	இனிய
களி ம்	ேசா ம்	 ழம் ம்	ேமா மாய்ப்	ெபண் ர்	பரிமாற	அண்ணன்	தம்பி
ஒற் ைமையப்	 கழ்ந்த	வண்ணம்	எல்ேலா ம்	உணவ ந்தலாயினர்.

“எ ைம	நடந் வி மா	லிங்ைகயா?”	என் 	ஒ வர்	சட்ெடன் 	ேகட்டார்.

இச்சமயம்	இைத	ஏன்	நிைன ப த் கிறான்	என் 	நிைனத்த	லிங்ைகயா
சட்ெடன் 	 ந்திக்	ெகாண் ,	“கால்	 னால்	நடந் 	வி ம்.	நாைலந் 	நாளில்
ெமள்ளக்	ெகாட் க் த்	 க்கி	வந் விடலாம்”	என்றான்.

தல்	நாள்	 ைறகாவல்	இ ந்த	ராமன்,	“ேநற் 	நாய்	விடாமல்	 ைரத்த .
அ விக்கைரக் 	அப்பால்	ெகாள்ளி	ேபால்	கண்கள்	ெதரிந்தன.	எனக்
என்னேவா	சந்ேதகமாக	இ ந்த .	காட் லி ந் 	ஏேதா	ேமாப்பம்	அறிந்



வந்தி க்கிற .	நான்	ஈட் 	ெகாண் 	ேபாகவில்ைல.	பயமாக	இ ந்த ”	என்
விவரித்தான்.

ேஜாகியின்	தந்ைத	தி க்கி ைகயிேல,	“ேவட்ைடஇ க்கிறதா?	இல்ைல,	நரி
ஆட் க்கடா	எைதயா ம்	பார்த் 	விட் ப்	 லி	என்கிறாயா?”	என்றான்	நான்காம்
வீட் 	ேபாஜன்.

“அட,	அத்தைனக்	 டா	நான்?	ெதாரியைனக்	ேகட் ப்	பார்!”	என்றான்	ராமன்
ேராஷத் டன்.

லிங்ைகயா க் க்	கவைல	ேமலிட்ட .

“அப்ப யானால்	 ற் க்	கிராமங்களில்	ெதரிவித் 	ேவட்ைடக்காரர்கைள
உஷார்ப த்தி	அைழத் 	வர	ேவண்டாமா?	அ விக்கைர	வைரயி ம்
வந்தெதன்றால்	நம்	ஆ மா க க் 	அபாயமில்ைலயா?”	என்றான்.

“ெசால்லி	அ ப் ேவாம்”	என் 	 றியப ேய	கரியமல்லர்	எ ந் 	ைக	க வப்
ேபானார்.	அைனவ ம்	உண் 	 த் த்	தாம் லம்	தரிப்ப ம்	 ைகபி ப்ப மாக
ெவளிப்	 ல்	திட் க் 	வந் 	விட்டனர்.	இைளஞராக	இ ந்தவர்கள்,	ெஹத்தப்பா
ேகாயில்	 ன்,	ைமதான	 ைலயில்	இ ந்த	உ ண்ைடக்	கல்ைலத்	 க் வ
பற்றிய	ேபச் க்களில்	உற்சாகமைடந்தவராய்	அங்ேக	ெசன்றனர்.	ேஜாகியின்
தந்ைத,	உண் 	 த்த ம்	ஏேதா	ஓர்	உந்தலால்	எ ைம	ேம ம்	 ன்றின்	பக்கம்
நடந்தான்.	அவன்	 தல்	நாள்	மாைலயில்	அைதப்	பார்த்த தான்.	ேஜாகி	தின ம்
காைலயில்	 ல்லரிந் 	ெகாண் 	ெசல்வான்.	அன்ைறக்	ேகாலாகலத்தில்	அவன்
ேபாட்டாேனா	இல்ைலேயா?

ட் ப்	பாைறையக்	கடந் 	லிங்ைகயா	இறங் ைகயிேல	மா 	ேமய்க் ம்
சி வர்கள்	இ வர்	ஓ 	வந்தனர்.	அவர்கள்	மரகதமைல	ஹட் ையச்
ேசர்ந்தவரல்லர்.

“ லி	 லி!	அதா	எ ைமையக்	க ச் ,	இ த்திட் ப்	ேபாச் !”	லிங்ைகயா க்
அவ ள்	ஏேதா	ஒ 	மாளிைக	 ங்கி	வி ந்தாற்	ேபால்	அதிர்ச்சி	உண்டாயிற் .
உண்ட	உண 	 ங்க,	உணர் 	இ ள,	அவன்	ஓ னான்.

ல்லின்	சரிவிேல	அவன்	அைமத்தி ந்த	சாக் க்	 டாரத்திேல	அவன்	கண்ட
காட்சிைய	எப்ப ச்	சகிப்பான்!



எ ைமயின்	தைல	தனியாகப்	பி ங்கப்பட் ,	பாதி	சிைதந் 	இரத்த ம்
களரி மாக	இ ந்த .	உடலில்	பாதி	காணப்படவில்ைல.	அ 	வந் 	இ த் ப்
ேபான	தடமாக	அ விக்கைர	வைரயி ம்	அப்பா ம்	இரத்தம்	ெசாட் ப்
ெப கியி ந்த .

மண்ணி ம்	மந்ைதயி ம்	உயிைர	ைவத்தி ந்த	அந்தப்	ெப மகனின்	கண்களிேல
நீர்	ேகார்த்த .

இ 	எைதக்	 றிக்கிற ?	 னிதச்	சடங்ைக	நிைறேவற் ம்	நாளிேல,	இந்த	அவலம்
எந்தத்	தீைமையக்	 றிக்கிற ?	ஐயேன!

அவன்	அந்த	மண்ணில்	பிறந் ,	நிைன 	ெதரிந் ,	இப்ப 	ஒ 	ப களரிையத்	தன்
கண்களால்	கண்டதில்ைலேய!	 லி,	 லி	என்பார்கள்.	அஞ்சிக்	காபந் கள்
ெசய்வார்கள்.	ஒேர	ஒ 	 ைற	எப்ேபாேதா	 ன்றாம்	வீட் 	மல்லனின்	தாத்தா,
சி த்ைத	ஒன்ைற	ஈட் 	எறிந் 	ெகாண் 	வந்த ண் .	அ 	தவிர,	ஜான்ஸன்
எஸ்ேடட்	 ைர	 ட,	இந்தப்	பக்கம்	 லி	இல்ைல	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்
காைடைய ம்	க தாரிைய ம்	 யைல ம்	அல்லேவா	 ட் க்	ெகாண் 	ேபா ம்
ெசய்தி	ேகட் க்கிறான்?	அப்ப யி க்க	பட்டப்பகலில்,	 லி	ேதான்றி	இப்ப 	ஒ
ேகாரத்ைத	நிகழ்த்திப்	ேபாயி க்கிறேத!	இ 	 லிதானா?	அல்ல 	மந்திரமா,
மாயமா!

ஒ 	நிைன 	அவ ள்	ேதான்றி,	உச்சந்தைலயிலி ந் 	உள்ளங்கால்	வைரயி ம்
சிலிர்ப்ைப	ஓட் ய .

ரங்கன்	-	ரங்கன்	இரிய	உைடயா க் 	உகந்தவன்	அல்லேனா?

‘மகேன,	ேஜாகியல்லவா,	நான்	ேதர்ந்ெத த்த	ைபயன்?	நீ	ஏமாற் கிறாேய!	என்
ஐயன்	ேகட் ம்	ேகள்வியா?	ஈ வரா,	இெதன்ன	ேசாதைன?’

கண்கள்	ஆறாய்ப்	ெப க,	அவன்	அந்த	இடத்திேலேய	நின்றான்.	சற் 	ேநரத்தில்
ஆண்,	ெபண்,	 ஞ் 	 ழந்ைதகள்,	ஹட் 	அடங்க ம்	அங்ேக	ஓ 	வந்தன.

அப்ப 	வராதவன்,	மன	ஆ த ம்	மகிழ்ச்சி ம்	பரபரப் ம்	அந்தச்	சமயத்தில்
உைடயவன்	ஒ வன்	இ ந்தான்,	ரங்கன்!

----------	
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வானம்	ேசாெவன் 	ெகாட் த்	தீர்க் ம்	என்ற	அளவில்	அைடக்க க்கல்
இட் ந்த .	ஒேர	கணத்தில்	பளீெரன் 	 ரியன்	உதயமானால்	அந்த	மைலப்
பிரேதசம்	எப்ப 	ஒளி ேமா,	அப்ப 	ரங்கனின்	இ தயத்தில்	கவிந்த	ஏக்கக்
கவைலகள்	கைரந் ,	அவன்	உடலி ம்	உள்ளத்தி ம்	அளவற்ற	 ப்ைப
உண்டாக்கிய 	அந்த	நிகழ்ச்சி.	பத் 	நிமிஷ	ேநரத் க் ள்,	தான்	பிறந் 	வளர்ந்
பழகிய	மரகத	மைலைய	விட் ,	கன 	கண்ட	ஒத்ைத	நகைர	எண்ணி,	எவ ம்
ேபாகாத	பக்கத்தி ள்ள	ஒத்ைதய ப்	பாைதயில்	அவன்	ஓ க்	ெகாண் ந்தான்.
இ ப்பில்	 சாக	இ ந்த	இரண் 	ெவள்ளி	 பாய்க ம்,	 ன்ேற	காலணாச்
சில்லைர ம்	அவ ைடய	ஓட்டத் க் 	உயிரான	ேவகம்	ெகா த்தன.	‘ஐேயா!’
என் 	வீட்டார்	அப்ப 	அப்ப ேய	எல்லாவற்ைற ம்	ேபாட் விட் 	ஓ ய	ேபா ,
பால்மைனக் ள்	ஒ 	கலத் க் ள்	பட் ப்ைப	ஒன்றில்	சிற்றப்பன்	ேசமித்
ைவத்தி ந்த	பத் 	 பாயிலி ந் 	எ த்த	ெவள்ளி	 பாய்கள்	அைவ.
கட்டவிழ்ந்த ம்	ஓ ம்	கன் 	ேபால்	அவன்	தி ம்பிப்	பாராமேல,	வழிைய
ேநாக்காமேல	தான்	ஓ னான்.	 	எஸ்ேடட்ைடக்	கடந்த ம்,	மைல,	கா !

எந்த	மைல?	எந்தக்	கா ?

ரங்கன்	அந்தப்	பக்கத்ைதேய	இ வைரயில்	அறிந்தி க்கவில்ைல!	கானகத் ள்
ஒற்ைறய ப்	பாைதயாகத்	ெதன்பட்ட	இடத்தில்,	இளங்கால்கள்	கல்லி ம்
ள்ளி ம்	 த்த,	ேவகமாக	ஓ னான்.	ஆங்காங்ேக	 ம்பேரா	ேகாத்தேரா

ெதன்பட்டால்	அவன்	அஞ்சிப்	ப ங்கிப்	பின் 	ெசன்றான்.	மைல	ஒன்றின்	ேமல்	ஏறி
அவன்	 ற் ம்	 ற் ம்	பார்த்த	ேபா ,	 ரியன்	இ ந்த	திைச	ெகாண் ,	மரகத
மைல	எந்தப்	பக்கம்	இ க்கிற ,	ேதவர்ெபட்டா	எங்ேக	ெதரிகிற 	என்பைத	அறிய

ந்தேத	தவிர,	வண்ண	விசித்திர	ஒத்ைத	நகர்	வண்ண	மயிைலப்	ேபால்	அவன்
கண் ன்	விரிந் 	கிடக்கவில்ைல.

இ தயம்	படபடக்க,	அந்த	மைலைய ம்	கடந் ,	ரங்கன்	ஓட்டமாக	ஓ னான்.	சி
ணியில்	அவன்	 ச்சிட் 	வந்தி ந்த	களி ம்	ெபாரி	உ ண்ைட ம்	ெவல்ல ம்
ங்க,	பின் ம்	ஒ 	மைலச்சரிவில்	வந் 	நின்றான்.	கீேழ	ஒ 	ஹட் 	இ ந்த .

ெநஞ்சத்	 ணி 	மாய்ந்த .	கால்கள்	பின்னிக்	ெகாண்டன.	எவேர ம்	ெதரிந்
ெகாள்வார்கேளா?	அ 	என்ன	ஹட் ேயா?	அவ க் 	உறவினேரா,
சிற்றப்ப க் த்	ெதரிந்தவேரா	இ ந் விட்டால்?

ஹட் யின்	அ கில்	ெசல்லாமேல	அவன்	மீண் ம்	இறங்கிக்	கானக	வழியில்



ந்தான்.	இளம்	உள்ளத்தில்	கிலிைய	ஊட் ம்	விசித்திரமான	ஒலிகள்
அவ க் க்	ேகட்டன.

“இரிய	உைட	ஈசேர,	இன் 	என்ைனப்	பத்திரமாகச்	ேசர்த் 	வி ங்கள்.	என்ைன
ஒத்ைதயில்	ெகாண் 	ேசர்த் 	வி ங்கள்”	என்ெறல்லாம்	‘இரிய	உைடயார்	இல்ைல’
என் 	ம த்த	உள்ளம்,	அந்த	இக்கட்டான	நிைலயில்	பாவங்கைள	மன்னிக்கச்
ெசால்லி	இைறஞ்சிய .

தர்களி ம்	பாைறயின்	பக்கங்களி ம்	 லி	ஒளிந்தி க் ேமா	என்ற	கிலி
அவ க் 	உண்டாயிற் .	ெவ ரம்	பல	கா 	மைலகைளக்	கடந் 	அவன்	ஓ ய
பிற ,	திக் த்	திைச	ெதரியவில்ைல.	மரகத	மைலேயா,	ேதவர்	ெபட்டாேவா	அவன்
கண்களில்	படவில்ைல.	க 	 க் ப்	ேபான்ற	பாைற டன்	ஒ 	மைலதான்
அவ க் 	 ன்	இப்ேபா 	ெதரிந்த .	இளங்கால்கள்	ேநாவ,	அந்த
வனாந்திரத்தில்	நிர்க்கதியாக	வந் 	நின்ற	அவன்	கண்களில்	நீர்	ெப கிய .

“ஐயேன,	நான்	ெபான் டன்	தி ம்பி	வந் 	உங்கள்	ேகாயி க் 	நான்
எ ைமகள்	வி ேவன்.	என்ைனக்	காப்பாற் ம்!”	என் 	வாய்விட் க்	கதறினான்.
சிறி 	ேதறி,	ஒ 	ேவைள	இர க் ள்	உயிேரா 	இ க்கிேறாேமா	இல்ைலேயா	என்ற
நிைன டன்,	ெபாரி	உ ண்ைடையத்	தின் 	ெகாண்ேட	நடந்தான்.	
ெபா 	ேத ம்	சமயத்தில்,	அந்தக்	 ன்றின்	உச்சியில்	அவன்	நின்
பார்க்ைகயில்,	அவன்	உள்ளத்தில்	ெதம் 	பிறந்த .	வைளந் 	ெசன்ற	 ன் களின்
ந வில்,	ப ைமயான	 ல்ெவளி;	வைளவான	 கிய	ெபாந் 	ேபான்ற
வாயில்க டன்	‘கணக்’	 ல்லால்	ேவயப்	ெபற்ற	 ைசகள்;	ஒ 	 றம்	கல்
கட் டமான	ேகா ரம்;	இன்ெனா றம்	எ ைம	மந்ைதகள்	நிற் ம்	ெகாட்ட .

ெதாதவர்	மந் !	மனிதவாைட	ெதரியாத	கானகத்திலி ந் ,	மக்கள்
யி ப்ைபக்	கண் விட்ட	ைதரியத்தில்	அவன்	அந்த	மந்ைதைய	ேநாக்கி

நடந்தான்.	 க் ளி	அணிந்த	 சாரி	அ வித்	 ைறக் ப்	ேபாய்	வ ம்	வழியில்
அவைனச்	சந்தித்தான்;	உற் ப்	பார்த்தான்.	ரங்க டேனேய	நடந்தான்.

ெதாதவன்	அவன்	ெமாழியில்	ரங்கைன	ஏேதா	விசாரித்தான்.	ரங்கனின்	ெநஞ்சம்
திக்திக்ெகன் 	அ த் க்	ெகாண்ட .	ம ெமாழியின்றி	ேநராக	நடந்தான்.

ைச	ஒன்றின்	வாசலில்	வந் 	உட்கார்ந்தான்.	அந்தக்	 ைச	வாசலில்	கம்பளி
ேபார்த்த	கிழவி	ஒ த்தி ம்	இைளஞனான	ஒ வ ம்	அமர்ந்தி ந்தனர்.
ரங்க டன்	வந்த	 சாரி	அவர்கைளப்	பார்த் 	ஏேதா	ேபசினான்.

ைசக் ள்ளி ந் 	ெவண்ெணய்	பளபளப் 	மின் ம்	திரிக்கப்பட்ட
ந்தைல ைடய	அழகி	ஒ த்தி	வந்தாள்.	சற்ைறக்ெகல்லாம்	அங்ேக	 ட்டம்



அவைனச்	 ற்றிக்	 விட்ட .	அவர்க ைடய	ெமாழியில்	என்ன	என்னேவா
ேகட் 	அவைனத்	திணற	அ த்தார்கள்.

ரங்கன்	ம ெமாழிேய	ேபசவில்ைல.	ஓ 	வந்த	கைளப் .	 ணி	 ப்பிலி ந்
களிைய ம்	ெவல்லத்ைத ம்	எ த் த்	தின்னத்	ெதாடங்கினான்.

ஒ 	கிழவன்	அ கில்	வந் 	அவன்	தைலைய	நிமிர்த்தி.

“ஹட் யிலி ந் 	வ கிறாயா?	எங்ேக	வந்தாய்?”	என் 	அன் டன்	ரங்கனின்
தாய்ெமாழியில்	வினவினான்.

“எனக் 	ஒத்ைத.	அண்ண டன்	ஹட் க் 	வந்ேதன்.	எனக் 	மணிக்கல்ஹட் .
அண்ணன்	 ன்ேன	ேபாய்விட்டான்.	நான்	ஒ 	ஒத்ைதக் ப்	ேபாக	ேவண் ம்.	வழி
தவறி	விட்ட ”	என் 	ெபாய்ைய	நிசமாக	ந க்ைகயிேல	அவ க் 	அ ைக
வந் விட்ட .

“வழி	தாேன	தவறிய ?	ேபாகட் ம்,	காைலயிேல	ஒத்ைத	ேபாகலாம்”	என்
கிழவன்	ஆதரவாக	அவைன	சமாதானம்	ெசய்தான்.

அன்றிர 	அவர்களின்	இளம்	வி ந்தாளியாக	இ ந் ,	ரங்கன்	சாைமச்	ேசா ம்
ெநய் ம்	உண் ,	அந்த	அடக்கமான	 ைசயிேல	உறங்கிய	பிற ,	காைலக்
கதிரவ டன்	தன்	ஒத்ைதப்	பிரயாணத்ைதத்	ெதாடங்கச்	சித்தமானான்.	உடன்
ஒ 	ெதாதவ	வாலிபன்	 ைண	வர,	கதிரவன்	உச்சிக் 	வ ன்ேப	ரங்கன்
ஒத்ைதயின்	எல்ைலைய	அைடந்தான்.

வைளவாக	மைலகைளச்	 ற்றி ம்	 க்ேக	பிளந் ம்	ஓ ம்	சாைலகளின்
அழைகச்	ெசால்ல	 ேமா?	ேமட் ம்	பள்ளத்தி ம்	எத்தைன	எத்தைன
கட் டங்கள்!	சி ைவ	உச்சி டன்	ேதான் ம்	மாதா	ேகாயில்	ேகா ரத்ைதக்	கண்
ரங்கன்	அதிசயித்தான்.	அ ம்	ெதாதவர்	ேகாயில்	ேபா ம்!

ெத க்களில்	எத்தைன	 ைரமார்கள்!	பளபளக் ம்	டாங்கா	வண் கள்;	நிமிர்ந்
ராஜநைட	ேபா ம்	 திைரகள்;	தைலப்பாைக	அணிந்த	மக்கள்;	நாய்கைளப்
பி த் க்	ெகாண் 	ெசல் ம்	 ைரசானிகளின்	ஒய்யாரந்தான்	என்ன!	 ள் ப்
பழம்	ேபான்ற	உத க ம்,	ஒேர	ெவள்ைளேமனி மாய்	அவர்கள்	ெதய்வப்	பிறவிகள்
ேபா ம்!

ைண	வந்த	ெதாதவனிடம்,	“எனக் 	இனிேமல்	ேபாகத்	ெதரி ம்”	என்றான்



ரங்கன்.
“இனி	இப்ப த்	தனியாக	வராேத”	என்ற	ெபா ள்பட	ேநாக்கிவிட் ,	அவன்
பாைதயில்	இ ந்த	கைட	ஒன்றில்	நின்றான்.

ரங்கன்	பார்த்த 	பார்த்தப 	திறந்த	வா டன்	அதிசயித் 	நின்றான்.	ெத க்களில்
ற்றினான்;	‘ெபாட்டானிகல்’	நந்தவனத் 	ேராஜாச்	ெச கைளப்	பார்த் ப்	பார்த்

மகிழ்ந்தான்.	கவர்னர்	மாளிைக	வாசலில்	நின்ற	ெமய்காப்பாளர்கைள ம்
திைரகைள ம்	எட்ட	நின் 	அச்சம்	ேதாய	எட் ப்	பார்த்தான்.	பின் ம்	நடந்தான்.

கைடவீதியில்	லாலாவிடம்	காலணா க் 	மிட்டாய்	வாங்கி	ஆவல்	தீர	 சித் த்
தின்றான்.	இர 	ெந ங் ம்	வைரயில்	இவ்விதம்	சந்ைதக்	கைடகளின்	அ கில்
திரிந்தான்.

இர 	க ம்பனி	ெபய் ேம	எங்ேக	 டங் வ ?	ேமலாைடைய	இ கப்	ேபார்த் க்
ெகாண் ,	ஒ 	கைட	வாசலில்	 ட் க்	ெகாண் 	அன்றிர 	உறங்கினான்.
ம நாள்	சந்ைதயில்	ஒ 	 ைட	வாங்கி	ைவத் க்	ெகாண்டான்.	கா ம்	கறி ம்
ட்ைட	மீன்	வைகக ம்	வாங்க	அங்ேக	வ ம்	ெவள்ைளக்காரச்	சீமான்

சீமாட் கைளச்	 ற்றி	“ லி	 லிஸார்,	 லி!”	என் 	 விக்	ெகாண் 	வர,	அவன்
ஒேர	நாளில்	பழகிவிட்டான்.

தல்நாேள	இரண்டணாச்	சம்பாதித்தான்.	அதனால்	அவன்	அைடந்த
மகிழ்ச்சிக் 	அளவில்ைல.	கா !	ஹட் யில்	காைசக்	கண்ணால்	பார்க்க

ேமா?	ெவ ம்	சாைமச்	ேசா ,	களி!

அவன்	ெவ ப் டன்	உத கைள	ம த் க்	ெகாண்டான்.	ேகாயம் த் ர்ப்
பக்கத்திலி ந் 	அந்த	மைலயில்	பிைழக்க	வந்த	 தாட் 	ஒ த்தி	ஆப்பம்	 ட்
விற்றாள்.	தம்ப க் 	ஒன் .	ஆ 	ஆப்பங்கள்	காைல	ேவைளயில்	அவன்	பதிவாகச்
ெசன் 	தின் 	வரலானான்.	அவ ைடய	சம்பாதைனயில்	ஹட் யில்	காணாத
என்ன	என்னேவா	தின்பண்டங்கைளத்	தின்ன	 ந்த .

அப்ேபா 	பனிக்காலமாதலால்	உ ைளக்	கிழங் ம்	இைலக்ேகா ம்,	 க்ேகா ம்,
கைளக்ேகா ம்,	 ள்ளங்கி ம்	சந்ைதயில்	வந் 	 விந்தி ந்தன.	ெவள்ைளச்
சீமான்கள்	வந் 	அந்தக்	கைடகைளச்	 ற்றி	வ ம்ேபாெதல்லாம்	எல்லாக்
கைடக்காரர்க ம்,	தங்கள்	சரக் களின்	நயத்ைத ம்	அ ைமைய ம்	 றிக்
றிக்	 வார்கள்.	வியாபாரம்	அவர்களிடந்தான்	அேநகமாக	ஆ ம்.	 ைட
மந் ,	 லி	ேவைல	ெசய்த	ரங்க க் ,	அந்தச்	சந்ைதயில்	 ப் பிள்ைளயின்

சிேநகம்	கிைடத்த .	ேகாழி	 ட்ைடக ம்,	 க்ேகா ,	இைலக்ேகா க ம்	அவன்
ைடயில்	வியாபாரத் க் க்	ெகாண் 	வ வான்.	அவசரமாகப்	ப க் ப்



பாதியாகப்	ேபாட் விட் ப்	ேபாய்வி வான்.	ஒ 	நாள்	ரங்கேன	அவ ைடய	பத் ப்
க்ேகா கைள ம்	இ ப 	 ட்ைடகைள ம்	விற் ,	அவனிடம்	பணத்ைதக்

ெகா த்தான்.

ரங்க க் 	உடல்	வணங்கி	மண்ேணா 	இையந் 	உயிர்	வா ம்	நாட்டேம	இல்ைல.
ெவள்ளிப்	பணம்	சம்பாதிக் ம்	ஆைச	அவ க் 	வி ந் 	விட்ட .	அவ க்
வியாபாரத்	திறைம ம்,	காைல	 க்காலாக்கிப்	பிைழக் ம்	சாமார்த்திய ம்
இ ந்தன.	இந்தக்	 ணத்ைதச்	 ப் ப்	பிள்ைள	கண் 	ெகாண்டான்.

வற்றல்	காய்சி	எ பி ப்	ைபயனாக,	ேமஜர்	 ைர	பங்களாவில்	சில	ஆண் க க்
ன்	ேவைலக் 	வந்த	 ப் தான்	 ப் ப்பிள்ைளயாக,	அரண்மைன	ேபான்ற

பங்களாவில்	 திைரக்காரர்,	 சினிக்காரர்,	நாய்க்காரர்,	பட்லர்,	ஆயா	 தலிய
பணியாளரின்	பைடக்ேக	தைலவனா ம்	நிர்வாகத்	திறைமைய	அைடந்தி ந்தான்.
ைர	வீட் 	நிர்வாகத்திேல	அவன்	பிைழத் 	திண் க்கல்லி ள்ள	 ம்பத் க்

பணம்	அ ப்பி,	ஒத்ைதயில்	வீெடான் ம்	வாங்கிவிட்டாெனன்றால்,	அவ ைடய
சாமார்த்தியத் க் 	அத்தாட்சி	ேதைவயில்ைல	அல்லவா?	 ைர	பங்களாத்
ேதாட்டத்தில்	காய்கள்	பயிரா ம்.	ஜாதிக்	ேகாழிகளின்	பண்ைண	ஒன் 	இ ந்த .
அவற்ைற	ஒேர	கணக்காக	ைவத் க்	ெகாண் ,	ெப வைத	அவ்வப்ேபா
பணமாக் ம்	 யற்சியில்	அவ க் 	ரங்கைனப்	ேபால்	ஒ 	ைபயன்	ேதைவயாக
இ ந்தான்.	நாெளான் க் 	ஒ 	 பாய்க் 	ேமல்	ைபயன்	சம்பாதித் த்	தந்தால்
ஒ 	நாைளக் 	அவ க் 	ஓரணாக்	ெகா க்கக்	 டாதா?	அந்த	ஓரணா
இரண்டணாைவ ம்	மிச்சம்	பி க்க,	 ப் ப்பிள்ைள	ஒ 	வழிையக்	ைகயாண்டான்.
“வண் ச்ேசாைலயில்	தான்	என்	வீ 	இ க்கிற .	நீ	மாைலயில்	வீட் க்
வந் விேடன்.	இரவில்	உனக் ச்	சாப்பா 	தந் வி கிேறன்”	என்றான்.

ரங்க க் க்	கசக் மா?	 ைர	பங்களாவிலி ந்ேத	அந்தப்	பங்ைக ம்
ப் ப்பிள்ைள	ெபற் 	வந் வி வான்.	சாைமச்	ேசாற் க் ப்	பின்	ஆப்ப ம்

மிட்டா ம்	 ளிக்	 ழம் ம்	அரிசிச்	ேசா ம்	 சித்த	ரங்க க் ,	 ைர	பங்களாவில்
தயாரா ம்	 லால்	உணவின்	 சி ம்	பழக்கமாயிற் .

வாழ்க்ைக	அவ க் ப்	பி த்தி ந்த .	ைகயிேல,	ைபயிேல	ெசப் க்	கா க ம்
நிக்கல்	கா க ம்	 ங்கின.	ெவள்ளிப்	பணமாக	எத்தைன	நாட்கள்	ெசல் ம்!

தன்	இனத்தார்	எவேர ம்	வந்தால்	கண் 	ெகாள்வேரா	என்பதால்	அவன்
தைலயில்	 ணி	 ற் வைத	விட்டான்.	 க்ைகச்	சட்ைட	அணிந் ,	ஆங்கில ம்
தமி ம்	ெகாச்ைசயாகப்	ேபசக்	கற்றான்.	உதைக	நகர	வாழ்க்ைகயில்	 ரிதமாக
ன்ேனறினான்.	ஊரின்	நிைனேவ	ரங்க க் 	எழவில்ைல.
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ரங்கன்	ஹட் ைய	விட் ச்	ெசன்ற	பின்	இரண் 	பனிக்	காலங்கள்	வந் 	ேபாய்,
இரண்டாவ 	வசந்த ம்	வந் 	விட்ட .	கீழ்மைல	மா லிங்ேக வரர்	ேகாயிலில்
அழல்	மிதிக் ம்	தி விழா	நிைறேவறி,	 மி	தி ப்பி,	 	விைத	விைதக் ம்	விழா
நைடெபற் ,	பயி ம்	வளர்ந்தாயிற் .	காய்ச்சலில்	கிடந் 	 	இரத்தம்	ஊ ம்
உடல்	ேபால,	வறண்ட	மரங்களிெலல்லாம்	 த்	தளிர்கள்	ேதான்றின.	காய்ந்
கிடந்த	 ல்தைரெயல்லாம்,	திைர	கடேலா த்	தி ம் ம்	தந்ைதைய	வரேவற்கத்
ள்ளிவ ம்	இளம்	 ழந்ைத	ேபால்	தளிர்த் ச்	சிரித்த .	இத்தைன	நாட்களாக

எங்கி ந்தனேவா	என் 	விந்ைத ம்	வண்ணம்	சின்னஞ்சி 	வண்ண	மலர்கள்,
ல்லி க் களில்	எட் ப்	பார்த் ,	அடக்கமான	ெபண்	 ழந்ைதகைளப்	ேபால	இளம்
ெவயில்	கள்ளமிலா	நைக	 ரிந்தன.	பற்கள்	கி கி க் ம்	தட்பம்	ேதய்ந் 	வர,
இதமான	ெவ ெவ ப்பில்,	இயற்ைகயன்ைன,	தான்	ெபற்ற	மக்கைளச்	சீராட் ம்
மகிழ்ச்சியில்	 ழ்கியி ந்தாற்	ேபான்ற	ேகாலம்	எங்ேக	பார்த்தா ம்	விளங்கின.
கா களில்	ேவட்ைடக்காரர்,	ேகாஷ் 	ேகாஷ் யாகத்	ெதன்ப வார்கள்.	ேதவர்
ெபட்ட	சிகரத்தி ம்	 மரியாற்றியின்	வீழ்ச்சியி ம்	மகிழ் 	ெபற,	ெவள்ைள
மக்கள்	ேத 	வ ம்	காலம்	வந் விட்ட .

ஊெரல்லாம்	இன்பம்	ெகாண் 	வ ம்	வசந்தகாலம்,	ெசன்ற	இரண்
ஆண் களாக	ேஜாகியின்	வீட் ல்	இன்பத்ைதக்	ெகாண் 	வரவில்ைலேய!	அந்த
வீட் ல்	எத்தைன	மா தல்கள்	நிகழ்ந் 	விட்டன!

அதிகாைலயில்,	 ள்ளினங்களின்	இன்ெனாலி ம்	ேகாழிகளின்	 வ ம்
ேகட் ன்னேம	ேஜாகியின்	உறக்கம்	அன் 	கைலந் 	விட்ட .	 ைரைய
அண்ணாந் 	பார்த்த	வண்ணேம	ப த்தி ந்தான்.	ேமேல,	 ங்கிலாலான	பரண்.
அந்தப்	பரணில்	வீட் க் 	ேவண் ய	தானியங்கள்,	கிழங் கள்	 தலிய
பண்டங்கைளச்	ேசமித் 	ைவத்தி ப்பார்கள்.	அவ ைடய	தந்ைதயின்
உட ைழப்பா ம்,	தாயின்	ஒத் ைழப்பா ம்	தானியங்க ம்	 ைறயாமல்
எப்ேபா ம்	அந்த	வீட் ல்	நிைறந்தி க் ம்.	ேஜாகியின்	சி 	உள்ளத்தில்,	இ வைர
கவைல	 யி ந்தேத	இல்ைல.

‘ரங்கனின்	வீட்ைடப்	ேபான்றதன் 	நம்	வீ .	எத்தைன	ேபர்	எப்ேபா 	வந்தா ம்
ேசா ம்	களி ம்	ெகா க்கத்	தானியங்கள்	உண் ’	என்ப 	அவ ள்	சி
ப வத்திேலேய	ஊன்றிய	நம்பிக்ைக ம்	ெப ைம மாக	இ ந்த .	அந்த
நம்பிக்ைக	இப்ேபா 	ஆட்டம்	கண் விட்ட .	ஒ 	 றிஞ்சிக் ரிய	ஆண் கள்

வ ம்	கடந்திராத	ப வத்தினான	அவ ைடய	உள்ளத்தில்,	 ம்பத்ைதப்



பற்றிய	ெபா ப் ம்	கவைல ம்	தாமாகப்	 ந் 	விட்டன.

அண்ணாந் 	பரைணேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தவன்,	அ கில்	கம்பளிைய
இ த் 	 க்	ெகாண் 	உறங் ம்	தந்ைதையப்	பார்த்தான்.

அவ ைடய	தந்ைத	லிங்ைகயா	இந்ேநரம்	வைரயி ம்	 ங் வாரா?	அதற் ள்
எ ந் 	காைல	பிரார்த்தைன டன்	மா கைள	அவிழ்க்கப்	ேபாய்	வி வாேர!	அந்த
மச்சி ள்ள	தானியம்	அ த்த	அ வைட	வைரயி ம்	ேபா மானதாக	இ க்கலாம்.
அதற் ப்	பின்?

ேஜாகியின்	ெபரிய	தந்ைத	இப்ேபாேத ம்	ேவைலக் ச்	ெசல்கிறானா?	இல்ைலேய!
மா தல்கள்,	நஷ்டங்கள்	எல்லாம்	ெபரியப்பனின்	வீட் க் த்தான்	வந்தன.
அவர்கள்	எ ைமையத்	தான்	 லி	ெகாண் 	ேபாயிற் ;	ரங்கன்	எங்ேகா	ஓ ப்
ேபானான்.	

ஆனால்,	ெபரிய	தந்ைத	 ன்	ேபாலேவ	உண 	ெகாள்கிறான்;	மாைலயில்	வீ
தி ம் கிறான்	தள்ளா ய	வண்ணம்.	ெபரியம்ைம	 ன்	ேபாலேவ	சத்தம்
ேபா கிறாள்;	சாபமி கிறாள்;	ைமத் னன்	வீட் லி ந் 	தானிய ம்	பா ம்
ெபற் ப்	ேபாகிறாள்.	 ன்ேபாலேவ	ரங்கி	அ ம்	 ழந்ைதையக்	ைகயில்	பி த் க்
ெகாண் 	தன்ேனாெடாத்த	சி மிக டன்	ஓ 	விைளயா கிறாள்.	அவர்கள்
வீட் ல்	ஒன் ேம	இல்ைல.
ஆனால்,	ேஜாகியின்	வீட் ல்	மட் ம்	என்ன	வந்த ?

அன் 	ரங்கைனக்	காணவில்ைல	என் 	அறிந்த ம்	ேஜாகியின்	தந்ைத	எப்ப
அ தான்;	“இரிய	உைடய	ஈசா,	நான்	தப் ச்	ெசய்ேதன்.	நான்	உன்ைன	ஏமாற்றப்
பார்த்ேதன்.	நீ	என்ைன	ஏமாற்றி	விட்டாேய!	நான்	பாவி,	நான்	பாவி!”	என் 	 ட் க்
ெகாண்டல்லவா	அ தான்?	ரங்கன்	மைறந்ததற் ம்	அவ க் ம்	என்ன
சம்பந்தம்?

அவன்	அப்ப 	அ த	ேபா 	ஹட் ேய	 	அவைனத்	ேதற்றிய .	கரியமல்லர்
நான் 	கிராமங்க க் ம்	உடேன	ஆள ப்பினார்.	ேகாத்ைதப்	பக்கம்	மாமன்	வீ ,
அத்ைத	வீ 	எங் ேம	ரங்கைனக்	காணக்	கிைடக்கவில்ைல.

அப்ப யானால்	ரங்கன்	எங்ேக	ேபாயி ப்பான்?	அவ க் 	எப்ப த்	 ணிச்சல்
வந்தி க் ம்?	மணிக்கல்லட் யிலி ந் 	அன்ெறா 	நாள்	வந்த	பா வின்	தந்ைத
ஒத்ைதயில்	 ட	விசாரித் ப்	பார்த்ததாக ம்,	காணவில்ைல	என் ம்	ெதரிவித்
விட்டார்.	ஒ 	ேவைள	எ ைமையக்	ெகான்ற	 லிேய	ரங்கைன ம்	இ த் ப்



ேபாயி க் ேமா?

லி	நிசமான	 லிேயா,	 ம்பர்களின்	ஏவேலா?	இரண் 	ஆண் களாகக்
ம்பர்க க் ப்	ெபரியப்பன்	பங்கில்	மானியம்	ெகா க்கப்படவில்ைல.	அதனால்

அவர்கள்	ேகாபம்	ெகாண் 	தீங்கிைழக்கின்றனேரா?

இப்ப 	நிைனக்ைகயில்	ேஜாகியின்	உடல்	ந ங்கிய .	இம் ைற	பயிர்	விைளவிக்க
யாதப ,	அவன்	தந்ைத	ேநாயில்	வி ந் 	விட்டாேன,	அ ம்	 ம்பர்களின்
ழ்ச்சியாக	இ க் ேமா?

சில	நாட்களாகேவ	அவன்	தந்ைதக் 	ஒ 	விதக்	காய்ச்சல்	வ கிற .	அந்தக்
காய்ச்சல்	வ ம்	ேபா 	உடைலத்	 க்கித்	 க்கிப்	ேபாடப்	பற்கள்	கி கி க்க,
ளிர்	ந ங் கிற .	அம்ைம	அ க்கிப்	பி த் க்	ெகாள்வாள்.	எல்லா

கம்பளிகைள ம்	ேபாட் 	 வார்கள்.	பின்னர்	அ கில்	உட்கார	 யாதப 	உடல்
அனல்	பறக் ம்.	கண்கைள	விழிக்காமல்	அவன்	பிதற் வான்.	“என்	ஐயேன	நான்
உங்கைள	ஏமாற்ற	நிைனத்ேதன்.	பாவி,	பாவி!”	என்ெறல்லாம்	அல வான்.	“அட
ரங்கா,	காப்ைப	எ த் 	எங்ேகயடா	ஒளித் 	ைவத்தாய்?	காப்ைப	எ த்த	மாதிரி,
பட் ப்	ைபப்	பணத்ைத ம்	நீதாேன	எ த்தி க்கிறாய்?”	என் 	அதட் வான்.
ஒவ்ெவா 	தடைவ	விழிகள்	ெகாட்ைடயாக	உ ண் 	விட,	எ ந் 	ஓ வான்.	ஒ
நாள்	இந்தக்	காய்ச்சல்	அவைன	அைலத் 	அழிக் ம்.	ம நாள்	இரேவ,	 ளமாக
ேவர்த் ,	காய்ச்சல்	விட் 	வி ம்.	காைலயில்	 நீ ம்	கஞ்சி ம்	அ ந்தி,
ேசாைபயிழந்தவனாக	அவன்	மா கைளக்	கறப்பான்.	அதற் ள்	கைளப்
வந் வி ம்.	என்றா ம்,	பகலில்	விைள	நிலத் க் ப்	ேபாய்	மனசி ள்ள
ஆைசையேய	சக்தியாய்த்	திரட் க்	ெகாண் 	உைழப்பான்.	ம நாள்	பக க்
ம ப ம்	ெசால்லி	ைவத்தாற்	ேபால்	அந்தக்	 ளி ம்	காய்ச்ச ம்	வந் வி ம்.

அண்ைட	வீட் ப்	ெபள்ளி,	அன் 	ேஜாகியிடம்,	அம்மாதிரியான	ஏவல்	காய்ச்சல்
அவ ைடய	அத்ைத	மக க் 	வந்ததாக ம்,	 ம்பர்	தைலவனிடம்	ெசன்
ேபசிக்	காணிக்ைககள்	ைவத்த	பிற 	காய்ச்சல்	ேபாய்விட்டதாக ம்
றியி ந்தான்.	அப்ப க் ம்	அ 	மாதிரி	ஏ ம்	ெசய்யாவிட்டால்,	அ த்த

ஆண் 	 ம்பம்	எப்ப 	நடக் ம்?	 தல்	நாள்	 வ ம்	அவ க் க்	காய்ச்சல்;
எ ந்தி க்கவில்ைல.	அம்ைமேயா	பாவம்!	அவன்	தந்ைத	விைதத்தி க் ம்
ெசாற்ப	நிலத்தில்	அவள்	அல்லேவா	பா ப கிறாள்!	அ ப் ;	சலிப் ;	இன்ன ம்
உறங் கிறாள்.

ேஜாகி	இத்தைகய	கவைல	பா ம்	எண்ணங்க டன்	விழித் க்
ெகாண் க்ைகயில்	பாட் 	ெமள்ள	ெமள்ளப்	பழக்கத்தில்	எ ந் 	ெசன்றாள்.



அவ க் க்	கண்பார்ைவ	அவ்வள 	ெதளிவில்ைல.	என்றா ம்,	மகன்
ப த் விட்ட	பிற 	தனக் ப்	ெபா ப் 	அதிகமாகி	விட்ட 	ேபால்
அதிகாைலயிேலேய	எ ந் 	ெகாட் லில்	சாணத்ைத	வாரி,	எ க் ழிைய
நிரப் வைதத்	தன்	ெபா ப்பாகக்	ெகாண் 	விட்டாள்.
“அம்ேம!...	அம்மா...!”	தந்ைத	ஈன	 ரத்தில்	 னகிய 	ேகட் ,	ேஜாகி	அ கில்
ெசன்றான்.	சி 	விழிகளில்	பரிதாப ம்	கவைல ம்	ேதங்க,	“அப்பா!”	என்றான்.

“பாட் 	எ ந்தாச்சா?	 நீர்	-	தாகமாயி க்கிறேத?”	என் 	ைசைக	காட் னான்
லிங்ைகயா.

ேஜாகி	பாட் ைய	அைழக்கவில்ைல;	அம்ைமைய ம்	அைழக்கவில்ைல.	 ள்ளி
ஓ னான்.	ச கைள ம்	 ள்ளிகைள ம்	ேபாட் 	அ ப்பில்	தீ	 ட் னான்;
பாைனயிலி ந் 	நீெர த் ப்	பல்லாைய	அ ப்பில்	ைவத்தான்.

அ ப் ச்	 ள்ளிகள்	ெவ த்த	சத்த ம்,	 ைக ம்	மாதிைய	எ ப்பி	விட்டன.	ேமல்
ண்ைட ம்,	தைல	வட்ைட ம்	சரியாக்கிக்	ெகாண் 	பரபரப் டன்	அ ப்ப க்

வந்தாள்.	“ேஜாகி!	நீயா?”

“அப்பா	 நீர்	ேகட்டாரம்மா;	தாகமாக	இ க்கிறதாம்.”

“என்	கண்ேண!”	என் 	 றிய	அவள்,	ைமந்தனின்	 கத்ேதா 	தன்	 கத்ைதச்
ேசர்த் க்	ெகாண்டாள்.	எத்தைன	இதம்!	எத்தைன	ஆ தல்!	எத்தைன	மகிழ்ச்சி!

ேஜாகியின்	கவைலகள்	கண்களில்	உ கி	வந்தன.

“எத்தைன	நாைளக்கம்மா	அப்பா க் க்	காய்ச்சல்	அ க் ம்?	ெபரியப்பாைவப்
ேபால்	அப்பா ம்	ேவைல	ெசய்யாவிட்டால்	நாம்	என்னம்மா	ெசய்ேவாம்?”

“அந்த	ஈசன்	என்ன	தான்	நிைனத்தி க்கிறாேனா?”	என் 	 றிய	மாதியின்
கண்களில்	ஈரம்	பைசத்த .

“அம்மா,	ெபள்ளி	ெசால்கிறான்,	 ம்பர்	ஏவர்	ைவத் 	விட்டார்களாம்.	நிசமாய்
இ க் மாம்மா?”

“மந்திரேமா,	மாயேமா,	நன்றாக	இ ந்த	கிைளக் ,	இந்த	வீட் க் ப்	ப
வந் விட்ட .	ேஜாகி,	ெதாரிய டன்	ேபாய்த்	தாத்தாைவ	அைழத் 	வ கிறாயா?
மணிக்கல்லட் யிலி ந் ?”



“தாத்தா	வந் 	ஐயனின்	காய்ச்சைல	எப்ப யம்மா	ேபாக் வார்?”

“ம ந் 	த வாரடா	 ழந்தாய்?”

இந்நிைலயில்	பல்லாயில்	ைவத்த	நீர்	ெகாதித்த .	 தல்	நாள்	ெகாண் 	வந்த
ேதயிைலையப்	ேபாட் ,	அந்த	நீைர	எ த் 	அவள்	ஆற்றிக்	கணவ க் க்
ெகாண் 	ெசன்றாள்.

ெச ங்க ைம	கலந் 	உரேமறிய	மண்ணின்	நிறம்	ேபான்ற	ேமனி	நிறம்	பசைல
படர்ந் 	ெவ த் 	விட,	கன்னங்களில்	எ ம் 	 ட்ட,	அவன்	 கத்ைதக்
கண்ட ம்	மாதியின்	கவைலகள்	எத்தைன	அடக்கினா ம்	அடங்காமல்	எ ம்பின.

“என்ன	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தாய்	மாதி?”

“ஒன் ம்	இல்ைல”	என் 	அவள்	தைரைய	ேநாக்கினாள்;	“இப்ப ேய	ேபாய்க்
ெகாண் ந்தால்	எத்தைன	நாைளக் ?”

கண்களில்	நீர்	 ரப்பைத	அறிந்த	கணவன்,	கசிந்தவனாய்	அைதத்	 ைடத்தான்.
“ஏன்	அ கிறாய்?	எனக் 	ஒன் மில்ைல”	என்றான்.

“நான்	மணிக்கல்லட் க் 	ஐய க் ச்	ெசால்லி	அ ப் கிேறன்.	பி வாதம்
ெசய்யாதீர்கள்.	நம்	எ ைமகைள	ஓட் க்	ெகாண் 	அங்ேக	ேபாய்வி ேவாம்.
எனக் 	இங்ேக	இ க்கேவ	பயமாக	இ க்கிற .”

அவள்	மனசில்	படர்ந்த	ேயாசைன	இ ேவ.	ெகாத் ம்	 ள் ம்	பி க் ம்	ைக
நன்றாக	இ ந்தால்	எங்ேகதான்	பிைழக்க	 யா ?	அண்ணன்	 ம்பத்ைத ம்
தாங் ம்	 ைம	கழிய	ேவண் மானால்,	மரகத	மைலைய	விட் ப்	ேபாகாமல்

மா?	ஒ 	ைபயன்	இ க்கிறான்;	வய க் 	வந் 	 ம்பத் க் ப்
ெபா ப்பாவான்	என்றி ந்த	அற்ப	ெசாற்ப	நம்பிக்ைகைய ம்	வற்ற	அ த் விட் ப்
ைபயன்	மாயமாய்ப்	ேபாய்விட்டான்.	இனி,	நடக்கப்	பயி ம்	 ழந்ைத	என்ைறக்
நட க் ப்	ெபரியவனாவான்?

மரகதமைல	மண்ைண	உதறிவிட் ப்	ேபா ம்	வைரயில்	 ம்பத் க் 	வி தைல
இல்ைல	என்ேற	அவன்	நிைனத்தாள்.



அவள்	எண்ணத்ைத	அறிந்த ம்	ேஜாகியின்	தந்ைத	 ரலில்	உ தி டன்,
“ஒ வைர ம்	வரச்	ெசால்ல	ேவண்டாம்.	என்னால்	இந்த	இடத்ைத	விட் 	வர

யா ”	என்றான்.

“அப்ப யானால்	உங்கள்	அண்ணன்	 ம்பத்ைத	எங்ேகயாவ 	ேபாய்ப்	பிைழக்கச்
ெசால் ங்க.”

“நீ	என்னிடம்	இந்தப்	ேபச்ைச	எப்ப 	மாதி	எ த்தாய்?”	இ ப்பைதப்	பகிர்ந்
வாழ்வ 	நம்	கடைம,	பயந் 	ஓ வ 	ேகாைழத்தனம்	அல்லவா?”

“ஒ வர்	 கமாக	இ க்க,	ஒ வர்	சாவதா?”

“நான்	இன்ெனா த்திையக்	கட் யி ந்ேதனானால்	நீ	என்ன	ெசய்வாய்,	மாதி?”

“இன்ெனா த்தி	பிள்ைளகைளப்	ெபற் த்	த வாள்;	 மியில்	ேவைல	ெசய்வாள்;
வீண்	ேபச் ப்	ேபசிச்	சண்ைட	ேபாட் ,	இ க் ம்	பிள்ைளைய	விரட்ட	மாட்டாள்!”
என்றாள்	காரமாக.

“பிள்ைளைய	அவள்	விரட்டவில்ைல.	நான்	விரட் ேனன்	மாதி,	நான்	விரட் ேனன்.
இரிய	உைடயார்	ஆைணைய	நான்	சரியாக	ஏற்கவில்ைல.”

“மனப்பிராந்தியில்	நீங்கள்	இைதேய	ெசால்லி	என்ன	பயன்?”

“மாதி,	ேநற் 	 லி டன்	சண்ைட	ெசய்வ 	ேபால்	கன 	கண்ேடன்.	தாவி	வந்
ேமேல	ைககைளப்	பி ங்க	வ கிற .	நான்	எதிர்த் 	எதிர்த் 	வீழ்த் கிேறன்.
அ 	பின் ம்	பின் ம்	சாகாமல்	வ கிற .	நா ம்	சாகாமல்	சைளக்காமல்
ேபாரா கிேறன்.”

“அப் றம்?”

“அப் றம்	 ேவ	இல்ைல.	ேஜாகி	தி ம்பினான்.	ைக	சில்ெலன் 	ேமேல	பட்ட .
விழித் க்	ெகாண்ேடன்.	ேஜாகிக் 	அண்ணன்	ைகையப்	ேபால்	தண்ெணன்ற	ைக;
டாகாத	உடம் .”

“உங்கள்	அண்ணைனக்	 ழந்ைத டன்	ஏன்	ஒப்பி கிறீர்கள்?	காைலயில்	எ ந் ,
என்ைன	எ ப்பாமல்,	பாட் ைய	அைழக்காமல்,	தாேன	 நீர்	காய்ச்சினான்.
கன் கைள ம்	மா கைள ம்	அவிழ்த் ,	இப்ேபா 	பாட் க் 	உதவியாகக்	 ப்ைப



ட் கிறான்.	எனக் க்	கண்ணீர்	வந் விட்ட .	அவன்	உங்கள்	மகன்.”
“கன ,	சண்ைட	 யாமேல	 ந் 	விட்ட .	அதற் 	என்ன	ெபா ள்	என்
ரிகிறதா	உனக் ?”

“இதற்ெகல்லாம்	அர்த்தம்	உண்டா?”

“நான்	வாழ்க்ைகெயல்லாம்	ேபாராடப்	ேபாகிேறன்.	 லிைய	எதிர்த் 	நிற்ப 	ேபால்
நிற்கப்	ேபாகிேறன்!	இந்த	ேநாேவா 	ேபாரா ப்	ேபாரா 	சாகாமேல	நிற்கப்
ேபாகிேறன்.”

இப்ப ெயல்லாம்	ேபசாதீர்கள்”	என் 	கண்களில்	நீர்	 த் க்கள்	சிதற,	அவன்
வாையப்	ெபாத்திய 	அவள்	கரம்.

“அழ ம்	உடற்கட் ம்	பார்த் ,	 	 பாய்	ெகா த் 	உன்	அக்காைள	 த்த
மக க் 	ஐயன்	ெகாண் 	வந்தார்.	அந்த	அழ ம்	கட் ம்	நிைலக்கவில்ைல;
அழகில்லாமல்	ெமலிந்த	ெபண்ைண	மாமன்	எனக் த்	தந்தார்.	ஐம்ப 	ெவள்ளி
பாய்க் ,	விைல	மதிப்பில்லாத	தங்கத்ைதத்	தந்தார்.	நான்	இப்ப ேய	ேபாரா க்

ெகாண் ந்தால்,	நீ	ெவ க்க	மாட்டாேய	மாதம்மா?”

“என்	ேஜாகிைய	விட் 	நான்	ேபாேவனா?	இெதல்லாம்	என்ன	ேபச் ?	நம்
ழந்ைதைய	இன்ேனார்	அம்மா	வந் 	பார்க்க	நான்	விட் ப்	ேபாேவனா?	எனக்

உங்கள்	இந்த	உயிர்	இ க் ம்	இடம்	ேகாயில்.	என்	 ழந்ைதகள்	அதில்	ஒளி ம்
தீபங்கள்.”

மண்ேணா 	விைளயா ம்	அந்தக்	ைககள்	அவன்	கண்ணீரில்	நைனந்தன.

ள்ெளன் 	ெவயில்	உைறத்த	பின்	ெமள்ள	ேஜாகியின்	தந்ைத	எ ந் 	வந்தான்.
பால்மைனக் ச்	ெசன் 	ம த்திக்	ெகாண்டான்.	ெமலிந்த	ைககளில்
பாற் வைள டன்	வீட் ப்	பின் றம்	எ ைமயினிடம்	வந்தான்.	ேஜாகி	கன்ைற
அவிழ்த் 	விட்ட	ேபா 	எ ைம,	அ ைம	எஜமானனின்	ைகைய	நக்கிய .	

அளவற்ற	பலவீனத்தினால்	அன் 	ேஜாகியின்	தந்ைதயினால்	பாற் ழாையக்	 டச்
சரியாகப்	பி க்க	 யவில்ைல.	அவன்	ைகக க் த்தான்	மா கள்	பாைலப்
ெபா ந்தனேவ	தவிர,	அவன்	பலம்	ஓய்ந் 	விட்ட .	ஓர்	எ ைம	கறக் 	 ன்
அவன்	உடலில்	இ க்கம்	உண்டாயிற் .	பாத்திரத்தில்	பாைழ	ஊற்றியவன்,	ேசார்ந்
அங்ேகேய	சாய்ந் 	விட்டான்.



மாதி,	பார்த்தவள்	பதறினாள்.	அவன்	பாற் வைள	ஏந்தி	ம யாைட	தரித் 	வ ம்
ேநரம்,	எதிர்	நிற்கக்	 டத்	தயங் ம்	அவள்,	ஓ ச்	ெசன் 	 வ டன்	சாய்ந்த
நிைலயில்	தாங்கிக்	ெகாண்டாள்.

“என்ன?	ஐேயா!	நான்	காைகயண்ணைன	வரச்	ெசால்லியி ப்ேபேன!	உடல்
சில்லிட் 	ேவர்க்கிறேத?”	என் 	அவள்	கண்ணீ டன்	மாமிையப்	பரபரப் டன்
அைழத்தாள்.

மாட் க்	ேகா டன்	நின்ற	ேஜாகி	‘ேகா’	ெவன் 	கதறியைதக்	கண்ட	தந்ைத
ெமள்ளக்	கண்	விழித் ,	அவைன	உட்காரச்	ெசால்லிச்	ைசைக	காட் னான்.

“மாதி”	என்றான்.

“என்ன?”

“இன் 	திங்கட்கிழைம	அல்ல?”

“ஆமாம்.”

“ேஜாகிக் ச்	 நீர்	ைவத் 	 க்காட் ,	நல்ல	 ணிகள்	உ ;	ெவல்லம்
இ க்கிறதில்ைலயா?	நீ ம்	 கி	விட் ச்	சீனிப்	ெபாங்கல்	ைவ.”

மாதி	விழிக்கைடயில்	உ ண்ட	நீைரச்	 ண் 	எறிந்தாள்.	அவ ைடய	உள்	எண்ணம்
ரிய	அவ க் 	ேநரமாகவில்ைல.	அந்தப்	ைபய க் 	ஊர்	 ட் ,	‘ ,	 டாக’த்
தானியம்	சைமத் 	வி ந் 	ைவத் ச்	ெசய்த	ைவபவத்ைத,	இன் 	தன்
ைமந்த க் 	ஒ 	ேகாலாகல மின்றிச்	ெசய்யப்	ேபாகிறான்	லிங்ைகயா.	இளஞ்
சி வன்	ேஜாகி	இப்ேபாேத	வீட் ப்	ெபா ப்ைப	ஏற்கப்	ேபாகிறானா?

“ேஜாகி	மிக ம்	சின்னப்	ைபயனாயிற்ேற!”	என்றாள்.

“ க்ேக	ேபசாேத.	ேஜாகிக் 	எ ைம	கறக்க	மிக	ஆைச	இல்ைலயா	ேஜாகி?”

“ஆமாமப்பா,	ரங்க க் ச்	ெசய்த	ேபாேத	நா ம்	கறக்கிேறன்	என்ேறேன!”

“இன் 	நீதான்	பால்மைனக் ப்	ேபாகப்	ேபாகிறாய்;	ேபா,	அம்ைம	 நீர்
ைவக்ைகயில்	அந்த	எ ைமக் த்	தண்ணீர்	ஊற் ”	என்றான்	லிங்ைகயா.



ேஜாகி	மகிழ்ச்சி டன்	ஓ னான்.

அன் 	 ற்பகல்,	வீட் 	வாசலில்	ேஜாகி	 ளிப்பாட் க்	ெகாண் 	வந்
நி த்தியி ந்த	எ ைமக் 	அ கில்	ெமல்ல	வந்த	தந்ைத,	‘ெஹாேண’யில்
ெகாஞ்சம்	பாைலக்	கறந்தான்.	ைமந்தன்	ைகயில்	அைதக்	ெகா க்ைகயில்,
‘பஸேவசா,	இன் 	இந்தப்	ைபயன்	இந்த	உரிைமைய	ஏற்கட் ம்.	இவைன	ஐயனின்
ெந ப்ைபக்	காக்க	நான்	கட்டாயமாக	வி கிேறன்.	என்ைன	மன்னித் வி .
இந்தக்	 ம்பங்கள்	ஒ 	 ைற மில்லாமல்	தைழக்கட் ம்’	என் 	மனம்	இைறஞ்சி
நின்ற .

ேஜாகி	இ 	ைககைள ம்	நீட் ப்	பாற் ழாையப்	ெபற் க்	ெகாண்டான்.	அவ ைடய
பிஞ் 	விரல்கள்	ெவ நாள்	பழக்கப்பட்ட	பணிையச்	ெசயவன	ேபால்	இயங்கின.
வைளயில்	பால்	ெவண் ைரயாகப்	ெபாங்கி	வந்த .

-------------	
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பன்னிரண் 	ஆண் க க் 	ஒ 	 ைற	ெகாள் ம்	எழில்	வ வில்,	வளமார்
நங்ைகயாய்,	வசந்தத்தில்	நாணிக்	கண்	ெபாத்தி	நிற் ம்	வனச்	ெசல்வியாய்,	நீல
ேமாகினியாய்,	வானவனின்	காதலியாய்	எழில்	நிைறந் 	திகழ்ந்த 	அந்த	மைலப்
பிரேதசம்.	கண்க க்ெகட் ய	 ரெமல்லாம்	ஒேர	நீல	மயம்;	தி ம் ம்
இடெமல்லாம்	 றிஞ்சித்	ேதன்	உண்ணவ ம்	வண் களின்	ரீங்காரம்;	அ விக்
கலகலப்பின்	இனிைமைய	வர்ணிக்க	இயலா .	காலெமல்லாம்	கண்	ெகாட்டா
ேநாக்கி	நிற் ம்	மைலக்	காதலிைய	வானம்	இறங்கி	வந்
பன்னிரண்டாண் க க் 	ஒ 	 ைற	த விப்	ேபா ேமா?	உடல்	சிலிர்த்த	மைல
நங்ைகயின்	உடெலல்லாம்	 ந் ளிகளாகப்	ப ந் 	மலர்ந்தி க் ம்	அழ ,	அந்த
வானவனின்	ேமனி	நிறேமா?	அன்றி,	வானவனின்	ேமனிக்	ெகாப்ப
இயற்ைகயன்ைன	பன்னிரண் 	ஆண் களாக	 ற் 	ெநய்த	நீலப் ம்
பட்டாைடையச்	ெசல்வ	மக க் 	அணிவித் 	மணமகனின்	வ ைகக் க்
காத்தி க்கிறாேளா?	ெமல்லிய	ேமகச்	சல்லாத் கில்	ெகாண் 	ேமனிெயழிைல
மைறத் ம்	மைறக்காம ம்	கள்ள	நைக	 ரி ம்	ேகாலம்	கண் 	இளங்கதிேரான்
ன்னைக	 ப்ப 	எதற்காக?	“மடமகேள,	உன்	காதலன்	நான்;	வான்ெவளியல்ல;
நான்	இல்லாத	வானெவளியில்	உயிர்	இல்ைல.	என்ைனப்	பார்”	என் 	தான்	நைக
க்கிறாேனா?

ப ப்ைப	 த் 	விட் த்	தந்ைதயின்	ஊராகிய	மணிக்கல்லட் க் 	வந்தி ந்த
கி ஷ்ணன்,	ஊரின்	 றத்ேத,	கானக	ந வில்	 மரியா 	 தித் க்	கீேழ	வி ம்
காட்சிையக்	கண்ட	வண்ணம்	உட்கார்ந்தி க்ைகயில்,	அவ ைடய	மன	ஓட்டத்தில்
இந்தக்	கற்பைன	 ற் ப்	பிரவாகெம த் ப்	ெபாங்கி	வந்த .	அவன்	அவர்கள்
இனத் க்ேக,	 லத் க்ேக,	மண் க்ேக	ெப ைம	உண்டா ம்	விதத்தில்,	கீழ்
மைலயி ம்	ஒத்ைதயி மாகப்	ப த் ப்	பள்ளிப்	ப ப்ைப	 த் 	விட் ச்
ெசன்ைனக்	கல் ரியில்	பி.ஏ.	பரிட்ைச ம்	எ தி	விட் ,	அந்த	ஆண் 	மைலக் த்
தி ம்பியி ந்தான்.	மரகத	மைலயில்	தாத்தாவின்	வீட் ேலேய	அவன்	 ழந்ைதப்
ப வம்	 வ ம்	கழிந்தி ந்ததால்,	அங்ேக	ேதான்றாத	எண்ணங்கெளல்லாம்

ைமயாக	இந்த	இடத்தில்	ேதான்றின.	ேம ம்,	ப ப் 	ப ப் 	என் 	கல்வியறிவின்
ப்	ேபாைத டன்	 கேழணியில்	ஏறிய	வண்ணம்	வாலிபத்ைத	எட் ப்	பி த் க்

ெகாண் ந்த	நாட்களில்,	மைலயின்	வனப் கைள	எண் ம்	அைமதி	ஏ ?



பிற்பட்ட	ச கத்தினர்	என்ற	வார்த்ைதயால்	அவன்	கண்ட	ெவளி லகம்	 றித்த
ஓர்	அைடயாளம்,	வி ைற	ேதா ம்	மரகத	மைலக் 	வ ம்ேபாெதல்லாம்,	கல்வி,
நாகரிகம்	என் 	பண்படாத	மக்கைளக்	கா ம்	ேபாெதல்லாம்	-	அவன்	மனசில்
ைதத்த 	மட் ம்	உண்ைம.	அவன்	இப்ேபா 	கல்வி	என்ற	ஏணியில்	ஏறிக்
றிப்பிட்டெதா 	லட்சியத் க் 	வந் 	விட்டான்.	ஓய்வாக	அம்ைம,	அப்பன்,	தம்பி,

தங்ைக	என் 	 லவ	 ம்பத்தின்	இனிய	கற்பைனக ம்	கன க ம்	மனைசக்
கிளர்த் ம்	காலம்;	தி ம் ம்	இடெமல்லாம்	இயற்ைகயின்	இளேவனிற்	ேகாலம்,
தனிைம ம்	 	வந்த	ேபா ,	கற்பைனகள்	ெபாங்கியதில்	அதிசயம்	இல்ைலேய?
உண்ைமயில்	அந்த	இளங்காைல	ேவைலயில்,	 மரிய வி	வீ ம்	காட்சிையப்
பார்த் க்	ெகாண் 	மனைதத்	தன்	ேபாக்கான	கற்பைனகளில்	படர	வி வேத
அவ க் க்	கடந்த	இரண் 	 ன் 	நாட்களாக	வழக்கமாக	இ ந் 	வ கிற .

மைலக் 	அப்பா ள்ள	மக்கைள ம்,	பல	வண்ண	நாகரிகங்கைள ம்	கி ஷ்ணன்
கண்ட ம்	அவற்றில்	ேமாகம்	ெகாண்ட ம்	ஓரளவில்	உண்ைமேய.	வண்ண
வண்ணச்	ேசைலகள்	தரித் க்	கார்	 ழலில்	மல்லிைக ம்	 ல்ைல ம்	 ,
ெவளி லகில்	நடமா ய	ெபண்கைள	 தல்	 தலில்	எத்தைன	வியப் டன்	அவன்
கண்டான்.	ேநரான	பாைதகள்,	மா க்	கட் டங்கள்,	கல் ரிகள்,	கைட
கண்ணிகள்,	விரிந் 	பரந்த	நீலக்கடைலத்	த வி	வரம்ேபா 	அடக்கி
ைவத்தி க் ம்	அழகிய	ெமரினாக்	கடற்கைர	எல்லாவற்ைற ம்	 ைமக்
கண்க டன்	கண் 	அதிசயித்தி க்கிறான்.

ஆனால்,	ெசாந்த	மைலயின்	கவர்ச்சி	என் ம்	 ைம	வாய்ந்ததன்ேறா?	அதன்
ைம	என் ேம	மங் வதில்ைல.	ப வங்கள்	மாறி	மாறி	மைலப்	 மிைய	எவ்வள

அழகாகக்	காத் 	வ கின்றன!

ஒ ேவைள	அழகிய	இயற்ைகயில்	ஒன்றிவிட்டதனால்தான்,	அந்த	மைலமக்கள்
வாழ்க்ைகயில்	 ன்ேனறவில்ைலேயா?	தங்கள்	ச கம்	ஓரளவில்	நிைற 	ெகாண்ட
ச தாயம்	என்பேத	கி ஷ்ணனின்	எண்ணம்.

மண்ைணக்	கிளறித்	தானியம்	விைளப்ப ம்,	ெதா வ ம்,	உண்ப ம்,
ெபண் ைரச்	ேசர்த் 	மக்கைளப்	ெப க் வ ம்	தவிர,	வாழ்வில்	ஏ மில்ைல,
ேவண்டாம்	என்ற	நிைற .

இந்த	நிைற 	 ன்ேனற்றத்ைதத்	த க்கிறெதன் 	கி ஷ்ணன்	அப்ேபா
எண்ணவில்ைல.	 ன்ேனற்றம்	என்ற	ெசால்ைலேய	அவன்	சிந்திக்கவில்ைல.
ஆனால்,	ேவ 	ஏ ம்	நாம்	வாழ்வில்	ெபற	ேவண் ம்	என்ற	தாகம்	இல்லாத ,
இன் ம்	எத்தைன	எத்தைன	ேமன்ைமகைள ம்	இன்பங்கைள ம்



அைடயாதவர்களாக	ஆக்கி	வி கிற ?	எ த்தறி ம்	கல்வியறி ம்	எத்தைன
எத்தைன	இன்பங்கள்!	பல	கற் ம்	பல	ேகட் ம்	சிந்திக்கத்	ெதரிந்தவன்,
காலத்ைத	எவ்வள 	பய ைடயதாக	ஆக்கிக்	ெகாள்கிறான்!

மைலைய	வான	அரசனின்	காதலியாக	எண்ணிப்	பார்த்த	தன்	கற்பைனைய
உன்னிய	ேபா 	கி ஷ்ண க் ப்	ேபரானந்தமாக	இ ந்த .	காதல்	என்ற	ெசால்
நிைனவில்	நிற்கேவ,	அவன்	உடல்	சிலிர்க்கக்	கண்கைள	 க்	ெகாண்டான்.
அவன்	தனக் ரிய	அழ 	மங்ைகையத்	தான்	ப த்தி ந்த	காவியங்களின்
நாயகிகைளப்	ேபால ம்,	தன்ைன	நாயகைனப்	ேபால ம்	பாவித் க்	ெகாண்டான்.
மாமன்	மகள்	என் 	 றிக்	ெகாள்ள	அவ க் 	மாமன்	இல்ைல.	 ர	உறவான
அத்ைத	ஒ த்தி	ேதன்	மைலயில்	இ க்கிறாள்.	அவ ைடய	மகள்	ஒ த்திதான்
ைறப்	ெபண்	என் 	ெசால்லக்	 ய	நிைலயில்	உண் .	அவைள	எப்ேபாேதா

நாைலந் 	பிராயத்தில்	தீமிதித்	தி விழாவில்	அவன்	பார்த்தி க்கிறான்.	அவள்
இப்ேபா 	ப வ	மங்ைகயாக	இ க்கக்	 ம்.	அவள்	 கங் ட	அவ க்
நிைனவில்ைல.	அவள்	இப்ேபா 	எப்ப 	இ ப்பாள்?	அவர்கள்	வழக்கப்ப ,
மார் க் 	ேமல்	ெவள்ைள	 ண் த்தான்	உ த்தி ப்பாள்.	இளேவய்கள்	ேபால்
ேதாள்கள்	ெதரி ம்.	உ ண்ைடயான	ைககளில்	ெவள்ளிக்	கடகங்க ம்,	தளிர்
விரல்களில்	ேமாதிரங்க ம்	அணிந்தி ப்பாள்.	உச்சந்தைலைய	 ,	ெவ ப்பாக
அவள்	கட் க்	ெகாண் க் ம்	வட் க் க்	கீேழ,	அடங்காத	க ங் ழற்கற்ைற,
வட்டமதியன்ன	 கத்தின்	அழ க் 	அழ 	ெசய் ம்.	அ ம் ப்	பல்	வரிைசகள்
ெதரிய,	பவள	இதழ்கள்	விலக,	அவைன	ஓரக்கண்களால்	நிமிர்ந் 	பார்த் விட் ,
அவள்	தைலையக்	 னி ம்	ேபா !...	 மரியாற்றின்	ேபேராைசக் 	ேமல்
கிண்கிணிச்	சிரிப் க்க ம்	ேபச் க்க ம்	தனித் 	ஒலித் 	அவைனச்	சிரிப் டன்
எழச்	ெசய்தன.

இ 	மைலக க் ம்	இைடயில்	 மரியா 	 தித் 	வீழ்ந் 	வட்டமிட் ச்	 ழித்
ஓ ம்	இடத் க் ,	ேமலி ந் 	காடான	ெச கைள ம்	 தர்கைள ம்	விலக்கிக்
ெகாண் ,	இளமங்ைகயர்	 ட்டம்	ஒன் 	நீராட	வந் 	ெகாண் ந்த .
இளேவனிற்	காலம்;	ஒத்த	ப வத்தினர்;	சிரிப் க் ம்	கலகலப் க் ம்	ஏ 	பஞ்சம்?

அங்ேக	ேமேல	பாைறயில்	இளங்காைள	ஒ வன்	அமர்ந் 	தங்கள்	சிரிப்ைப ம்
ெகாம்மாளத்ைத ம்	காணக் ம்	என்ற	நிைனேவ	எ வதற்கில்லாமல்	அவர்கள்
அந்த	நதி	மக க் 	ேமல்	அட்டகாசம்	ெசய்தார்கள்.	இளம்	ெபண்கைளக்	கண்
வானக்	கதிரவ க் ம்	உற்சாகம்	வந் விட்ட 	ேபா ம்!	அவன்	ேமகத்திைரைய
உதறிவிட் ,	காட் ம்	மைலயி ம்	சி 	சந் களி ம்	 ந் 	தன்	கிரணங்களால்
அந்த	அ விப்	ெபண்ைண ம்	மலரன்ன	மங்ைகயைர ம்	த விக்
ெகாண் ந்தான்.	இைடயிைடேய	பாைறகைள ம்	கற்கைள ம்	 ட் 	ேமாதிக்



ெகாண் ,	பள்ளங்களில்	 ழித் ச்	சரி களில்	பளிங்காகி	இந்திரஜாலங்கைளப்
ரி ம்	ஆற்றிேல,	ந ந ேவ	பாைறகளில்	கால்கைள	நீரில்	ேபாட் க்	ெகாண்
உட்கார்ந்தவ ம்,	 ைரத் 	அ க் ப்	ேபாக் ம்	‘ெவக்கிச்	ெச ’	ெகாண் 	வந்
கல்லில்	அைரத்தவ ம்,	கைரயில்	 ன்ேனற்பாடாகத்	தீ ட் யவ மாக
இ க்ைகயில்,	ஒ த்தி	மட் ம்	 ணிச்சலாக	இறங்கி	 கிவிட் ,	மற்றவர்	மீ
நீைர	வாரி	இைறத்தாள்.	தீ	எரியாதப 	அவள்	இைறத்த	நீர்	கைரயில்	வாரி
அ த்த .	தீ ட் யவள்	ஓ 	வந் 	அவைளத்	 ரத்தினாள்.	அந்தத்	 ணிச்சல்
காரி,	ெசாட்டச்	ெசாட்ட,	அைரத்த	இைலையத்	தைலயில்	ேதய்த் க்	ெகாண்
நீண்ட ழல்	க ேமகங்கெளன	நீர்ப்பரப்பில்	ெதரிய	 கினாள்.

ளிரவில்ைலேயா?	அல்ல 	ெபா த் க்	ெகாள் ம்	சக்தி	அதிகேமா?
தண்ணீரில்	அவள்	ஒ த்திதான்	அப்ப த்	 ைளந்தாள்.	மற்றவர்கைளக்	ேகலி
ெசய் 	தண்ணீர்	ெசாட்டச்	ெசாட்ட	நீைர	வாரி	இைறத்தாள்.	ம ப ம்	ச கள்
ேசகரித் த்	தீ ட் ய	நங்ைகக் ,	அவள்	அட்டகாசம்	ேகாபத்ைத	வ வித்த
ேபா ம்!	அவைளத்	 ரத்திக்	ெகாண்ேட	ஓ னாள்.	 ரத் பவளின்	பி க்
எட்டாமல்	விலக	 யன்ற	மங்ைக,	பின்னால்	பாைற	ச க்க,	 ைனப்	ேபால்
ெதன்பட்ட	இடத்தில்	ெதாப்ெபன் 	வி ந் 	விட்டாள்.

பார்ைவக் ச்	சிற்ற வியாக,	பல	இடங்களி ம்	 ழங்கால்	நீேர	ஓ வதாகத்
ெதரிந்தா ம்,	அைண	ேபால்	வட்டமாக	இ ந்த	பாைறக க் 	ந ேவ	 ைனேபால்
நிரம்பியி ந்த	இடத்தில்,	நீரின்	ஆழம்	எவ்வள 	இ க் ம்	என்பைதச்
ெசால்வதற்கில்ைல.	ஒேர	 ழிப் ,	ஒேர	ேவகம்;	காைல	ஊன்றி	வர யாத
வ க் ப்	பாைறகள்.	நல்ல	ஆழத்தில்	 ழன் 	 ழன் 	அவள்	அபாயத்தில்
திக் க்கா யைதக்	கண்ட ம்	அவர்கள்	சிரிப் ம்	கலகலப் ம்	ஒ 	ெநா யில்
அடங்கி	விட்டன.

“ஐேயா!”	என்ற	 க் ர டன்	அவர்கள்	ெசய்வதறியாமல்	ைககைளப்	பிைசைகயில்
அங் 	ஒ 	விந்ைத	நிகழ்ந்த .

உயேர,	நதி	வி ம்	இடத் க் ச்	சமீபத்திலி ந் 	பார்த் க்	ெகாண் ந்த
கி ஷ்ணன்,	அ விேயா தான்	வி ந் 	வந்தாேனா	என்ற	ேவகத்தில்	பகலில்	ஓ
வந்தான்;	 ைனயில்	 தித்தான்.	கண்ணீரில்	 ழ்கி	 ழ்கித்	த மா ம்
மங்ைகையத்	ேதா க் 	ேமல்	 ப்பந் 	ேபால்	 க்கிப்	பாைறக் 	அப்பால்
வி த்தான்.	பின் 	கைரேயாரம்	நகர்ந் ,	வைளந்தி ந்த	மரக்கிைளையப்	பற்றிக்
ெகாண் 	எதிர்க்கைரயில்	ஈரம்	ெசாட்டச்	ெசாட்ட	ஏறி	நின்றான்.

வி ந் 	எ ந் 	தன்ைனக்	காப்பாற்றியவன்	ஓர்	ஆண்	மகன்	என்பைத	அறிந்த



மங்ைக,	ஈரம்	ெசாட்ட	எதிர்க்கைரயில்	நின்றவைன	ஒ 	 ைற	நிமிர்ந்
ேநாக்கினாள்.	அவ ம்	அவைளப்	ேபாலேவ	தான்,	அவைள	அப்ேபா தான்	யார்
என் 	அறிகிறாேனா?	அவைன ம்	அறியாமல்	இதழ்களில்	இளநைக	அ ம்பிய .

ம் த்தனெமல்லாம்	கண்க க் ள்ேளேய	அடங்கி	ஒ ங்கிவிட்டாற்	ேபான்ற	ஓர்
ஒளி	சிந்த,	அவள்	தன்	ஆைடகைளப்	பிழிந் 	ெகாண்டாள்.

“கி ஷ்ணண்ணன்!”	என் 	ஒ த்தி	 நைக	ெசய்தாள்.

“இவள்	தான்	பி த் த்	தள்ளிவிட்டாள்!”	என் 	ெபாய்க்ேகாபம்	ெகாண்
கன்றாள்	அவள்.

“பார்	பார்,	ேவண் ெமன்ேற	வி ந் விட் ப்	பழிையப்	ேபா கிறாள்!”	என்
சிரித்தாள்	தீ	 ட் யவள்.	பின் ம்	ச 	ேசர்த் க்	ெகாண் .

“இ க் ம்,	இ க் ம்.	இல்ைலயா 	பா ?	கி ஷ்ணைன	ேமேல	பார்த் விட் த்
தாேன	தண்ணீரில்	வி ந்தாய்”	என்றாள்	இன்ெனா த்தி.

“அப்ப த்தான்,	அப்ப த்தான்!”	என் 	எல்ேலா ம்	 பீெரன் 	சிரித் க்	ெகாண் ,
தீயில்	ச கைள ம்	 ள்ளிகைள ம்	ேபாட்டார்கள்.

பா க் க்	கன்னம்	சிவந்தெதன்னேவா	உண்ைம.	க நீலமாகக்	 ளிரில்	மாறிய
அவள்	இதழ்கள்	தீயின்	பக்கலில்	வரேவ	அவசியம்	இல்லாதப 	ேராஜாவாக	மாறின.

அவர்கள்	ஆைடகைள	மாற்றிக்	ெகாண் 	வீ 	தி ம் 	 ன்	கி ஷ்ணன்	வீ
ெசன் 	விட்டான்.

விரிந்த	விழிக டன்	அவைன	ேநாக்கிய	அம்ைம,	“என்ன	ஈரம்	இ ?”	என்றாள்.

அம்ைமயானா ம்	மங்ைகெயா த்திைய	நீர்ச்	 ழலிலி ந் 	தப் வித்தைதச்
ெசால்லிக்	ெகாள்ள	அவ க் 	நாணமாக	இ ந்த .	“அ விக் ப்	ேபாேனன்.
ைனயில்	ஆழம்	ெகாஞ்செமன் 	இறங்கிேனன்;	நைனந் விட்ட ”	என்

ெசால்லி,	ஆைடகைள	மாற்றிக்	ெகாள்ளப்	ேபானான்.

விரிந்த	விழிகைள	மாறாமேல	அம்ைம	ேநாக்கினாள்.	எவ்வள 	உயரமாக	வளர்ந்
விட்டான்!	மாநிறத்தாெனன்றா ம்	பாட்டைனப்	ேபால	நல்ல	உயரம்;	ெபண்ைமயின்
சாைய	ப ந்த	 கம்	ெவயிலி ம்	 ளிரி ம்	படாமல்	 வாய்	வளர்ந்தவன்,	ப ப்பில்



ேதாய்ந்த	உள்ளம்.

அன்ைன	உள்ளம்	ெப ைமயில்	 ரித்த .	எத்தைன	 த்தகங்கள்!	எத்தைன
ஆண் கள்	ப த் 	விட்டான்	அவள்	மகன்!	அவ க்ேகற்ற	ெபண்	ஒ த்தி	வர
ேவண் ேம!	அவள்	மண்ைணக்	கிளறி	மாயேவண்டாம்.	அவ ைடய	 ைகக்
கண்க க் 	உகக்க	ேவண் ேம!	பயிரி ம்	விைளவி ேம	கவனத்ைத
ஊன்றியி க் ம்	கணவனின்	கவனத்ைத	அவள்	தி ப்ப	ேவண் ம்.	அவள்	வந் ,
ற்றம்	நிைறய	அவ ைடய	ைமந்தனின்	 ழந்ைதகள்	விைளயாட	அவள்	கண்

களிக்க	ேவண் ம்.	

தாயின்	தீர்மானங்கள்	ஒ றம்	இ க்க,	கி ஷ்ணன்	உைடமாற்றிக்	ெகாண் ,
வாசலில்	வந் 	நின்றான்.

அந்தச்	ெசண்பகப் 	ேமனிக் 	உரியவள்	அவ க் ப்	 த்தம்	 தியவளாகத்
ேதான்றினா ம்	 தியவள்	அல்லள்.	அத்தைன	மங்ைகய க் மிைடேய	அவள்
ஒ த்திதான்	வட்டமதி	 கத்தினளாக,	அரசிளங் மரி	ஒ த்திையப்	ேபால்
ேதான்றினாள்.	சின்னஞ்சி 	வயசிலி ந்ேத	அவன்	கண் வ ம்	பா ,	இத்தைன
அழகியாக	எப்ப 	மாறினாள்?	காதைலப்	பற்றிக்	கற்பைன	ெசய்ைகயிேலேய	இப்ப
ஒ 	நிகழ்ச்சி	ஏன்	ேநர்ந்த ?

உள்ளத் க்	 ப் 	உடெலங் ம்	பரவிய .	அந்தக்	 ம் க்காரி,	அவன்
ேநாக்கிய	ேபாேத,	அவைனப்	 த்தம்	 திதாகப்	பார்ப்பவைளப்	ேபால்	பார்த்தாேள,
ஏன்?	கல்வி	கற்காவிட்டா ம்	அறியாைமேய	மங்ைகக் 	ஓர்	அழகாக
விளங் ேமா?

‘தனிப்பட்டவளாக,	ெகாள்ைள	அழ டன்	அண்ைடயிேல	நான்	காத் 	நிற்பைத
மறந் ,	எவேளா	ேதன்மைலப்	ெபண்ைணத்தாேன	நிைனத்தாய்?’	என் 	அவள்
ெபாய்	ேகாபத் டன்	மன	அரங்கில்	நின் 	அவனிடம்	ேகட்டாள்.	‘நீ
ேதன்மைலக்காரிைய	நிைனத் க்	ெகாண் 	கற்பைன	ெசய்த	ெபண்	நாேன	தவிர
ேவ 	எவ ம்	அல்லள்.	ெதரி ேமா?	அப்ப 	நீ	ேத னா ம்	அவள்	கிைடக்க
மாட்டாள்?’	மின்னைலப்	ேபால்	பாய்ந் 	ஓ னாள்.

கி ஷ்ணன்	உள்ளம்	இனிக்க,	உலகம்	மறக்க,	 ைனயில்	 கித்	தன் ள்	 ந்
விட்ட	அவ ைடய	எண்ணங்களிேலேய	திைளத் க்	ெகாண் ந்தான்.
----------	
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அன் 	வி ம்	ேநரத்திலி ந்ேத,	‘ஸ்ேநாெடௗன்’	பால்	பண்ைணயில்	ெக பி யாக
ேவைல	நடந் 	ெகாண் ந்த .	பங் னி	இ ப 	ேததியாகி	விட்ட .	கவர்னர்
ைர ம்	சிப்பந்திக ம்	உதைக	வாசத் க் 	வ ம்	காலமாயிற்ேற!	கவர்னர்

மாளிைகக் 	வ ம்	 தல்	‘ஸ்ெபஷல்’	வண் 	 தல்	நாேள	வந் 	விட்ட .	கவர்னர்
மாளிைகக் க்	 த்தைகயாகப்	பால்	ெகா க் ம்	ெபா ப் 	‘ஸ்ேநாெடௗன்’	பால்
பண்ைணையச்	ேசர்ந்ததாயிற்ேற!	ேவைளக் ப்	பத் 	 தல்	பதிைனந் 	 ட் கள்
வீதம்	ஒ 	நாைளக் 	 ன் 	ேவைள	கறக் ம்	சீைமப்	ப க்கள்	ஐம்ப ம்,	பத் ப்
பதிைனந் 	எ ைமக ம்	அந்தப்	பால்	பண்ைணயில்	இ ந்தன.	 ட்ைடக்
ெகாம் க ம்,	க ப் ம்	ெவ ப் மாகச்	சைட	சைடயான	உட டன்	ெதாங்கத்
ெதாங்க	ம க மாக	‘ஸ்ேநாெடௗன்’	 ல்ெவளியில்	மனம்	ேபானப 	அந்தப்
ப க்கள்	திரி ம்.	சீைமயிலி ந் 	வந்த	ெவள்ைளக்	கவர்னரின்	வீட் ச்
சைமயலைற	நிர்வாகியாக	வந் 	மாசம்	ஐந் ம்	அ ம்	சம்பளம்	வாங்கிக்
ெகாண் ந்த 	 ைரயின்	 தல்	தாரத்தின்	மகன்	தான்	ஸ்ேநாெடௗன்	பால்
பண்ைணயின்	உரிைமயாளனான	 ைர.	கவர்னர்	மாளிைகக் த்	ேதைவயான	பால
விநிேயாகத் க்ெகன்ேற	சர்க்கார்	உதவி	ெபற் 	இயங் ம்	பண்ைண	அ .
கவர்னர்	 ைர	அவ்வப்ேபா 	ெசன்ைனக் ச்	ெசன் விட்டா ம்	சீமாட்
இ ப்பாள்.	அவள்	மார்கழி	மாசம்	கிறிஸ் மஸுக் 	 தல்	வாரந்தான்	கீழ்ேதசம்
ெசல்வாள்.	அ வைரயில்	அவ க்காக	ஓர்	உலகேம	மாளிைகக் ள்	இயங் ம்.
ஸ்ேநாெடௗன்	பால்	பண்ைணயில்	பா க் 	அ வைரயில்	கிராக்கிக் க்
ைறவில்ைல.	மீ 	இரண் 	 ன் 	மாசங்களில்	 ைர	பாைல	க்ரீமாக்கி,

ெவண்ெணயாக்கிச்	ெசன்ைனக் 	அ ப்பி	வி வார்.

இந்தப்	பால்	பண்ைணயில்,	காைலயில்	வரிைசயாகக்	ெகாட்ட யில்	மா கைளக்
கறக்ைகயில்	 ைர	வந் 	பார்ைவயி வார்.	பிற ,	பால்	அைறயில்,	ெபரிய	ெபரிய
ெதாட் களில்,	பஞ்சில்	வ கட் வார்கள்.	பின்னர்,	எட் 	அல்ல 	பன்னிரண்
ட் கல்	பி க் ம்	 க் ப்	 ட் களில்	ஊற்றி	விநிேயாகம்	ெசய்வார்கள்.

பால்	விநிேயாகத்	தைலைமப்	பதவியில்	நின்ற	ரங்கன்,	அன் 	காைலயிேலேய
ஆட்கைள	விரட் க்	ெகாண் ந்தான்.	 ைர	இரண் 	நாட்களாக	ேவட்ைடக் ச்
ெசன்றி ந்தார்.

“ம்...	ஆகட் ம்!	எத்தைன	ேநரம்?	ேடய்	ெபட்டா!	இந்தப்	 ட் ையத்	தனியாக	ைவ.
ஸ்மித்	 ைர	பங்களா க் 	இ 	ேபாக	ேவண் ம்.	சீக்கிரம்	கவர்னர்	பங்களாைவ



த் 	விட் ,	இைத	எ த் ப்	ேபா”	என் 	அவசர	அவசரமாகப்	 ட் களில்	பாைல
நிரப்பிக்	ெகாண் ந்தான்.

பத் ப்	 ட் க க் 	ஒ 	 ட் 	நீெரன் 	 ன்னதாகேவ	விட் 	ைவக்கத்
ேதைவயில்ைல.	அன் 	 ைர	தான்	இல்ைலேய!	அவ்வப்ேபா 	தாராளமாக	ஊற்றிக்
கலந்தான்.	காைல	பத் 	மணிக் ள்	பால்	விநிேயாகம்	 வ ம்	 ந் 	விட்ட .
ேநாட் ப்	 த்தகத்ைத	எ த் க்	கணக்ைக	எ தினான்.	ப யாத	ைகெய த்தில்,
“கவர்னர்	பங்களா	404	 ட் ,	ஆஸ்பத்திரி	25	 ட் ,	கார்டன்	 ைர	8	 ட் ,	டாக்டர்
ைர	10	 ட் ”	என் 	 ட் க்	கணக்கிட்டான்.	இத்தைன	 ட் களில்	பத் ப்

பதிைனந் 	 ட் 	தண்ணீர்	கலந்தால்	ெதரியப்	ேபாகிறேதா?	பத் ப்	 ட் களின்
விைல	ஒ 	 பாய்;	ஒ 	 	ெவள்ளிப்	பணமாயிற்ேற?	மாசம்	கிைடக் ம்	ஐம்ப
பாய்கள்,	அவன்	 ைரக் த்	ெதரியாமல்	மாளிைகக் 	ெவளிேய	ைவத் க்

ெகாண் ந்த	வா க்ைக	வீ களிலி ந் 	வந்தன.

பன்னிரண் 	ஆண் களில்,	இளமீைச ம்	த த்த	உத க ம்,	தந்திரத்தில்
ரண் 	எ ந்த	விழிக மாக	வளர்ந் 	விட்ட	ரங்கைனப்	பார்ப்பவர்கள்,	அவைன
அைடயாளம்	கண் 	ெகாள்வ 	சிரமந்தான்.	 ப் ப்பிள்ைளயிடம்	தி ட்
லத்தில்	வியாபாரக்	கைல	பழகி,	தி ட் க்	கிழங் 	வியாபாரம்	ெசய் ,

தி ட் க்	ேகாழிகள்	வளர்த் ,	ரங்கன்	ஓரள 	உலக	அ பவத்தில்	 ரண் 	எ ந்த
நிைலயில்,	 ப் ப்பிள்ைள	அவைனக்	கத்தரித் க்	ெகாண் 	விட்டான்.	பட் ப்
ைபயில்	 ந் ,	பாைற	இ க்கில்	ெவள்ளிப்	பணமாக	ஒளித் 	ைவப்பைத	அவன்
கண் விட்டான்	என் 	அறிந்த	பிற 	ரங்க க் ம்	அவ டன்	 ட் 	ைவத் க்
ெகாள்வதில்	வி ப்பம்	இல்ைல.

கவர்னர்	மாளிைகத்	ேதாட்டத் த்	 ைரயின்	வீட் ல்	ேகாழிக க் த்	தீனி	ேபாட்
அவற்ைறப்	பார்க் ம்	ைபயனாகச்	சில	ஆண் கள்	கழித்தான்.	பின் 	ெபரிய
ேதாடத்தில்	 	விற்பைனப்	ப தியில்	மாறினான்.	ெசண் க ம்	வைளயங்க ம்
கட்ட ம்	ஜா களில்	 	ைவக்க ம்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்.	ஆனால்	எங்ேக
மாறினா ம்	அவன்	பட் 	ைபைய	மறந் விடவில்ைல.	 திைரப்	பந்தய
ைமதானத்தில்	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	ஐந் 	 பாய்	கட் 	அதி ஷ்டத்ைதச்
ேசாதைன	ெசய்வான்.	நஷ்டம்	வந்தா ம்	லாபம்	வந்தா ம்	ஐந் க் 	ேமல்	ைவக்க
மாட்டன.	ெசன்ற	 ைற	‘ஸ்வீப்’பில்	நான் 	 கள்	வி ந் 	அவன்
அதி ஷ்டத்ைத	உச்சிக் 	ஏற்றிக்	காட் 	விட்ட .

இந்தப்	பன்னிரண் 	ஆண் களில்,	வண் ச்	ேசாைலக்	 ைசயில்	நான்
உயர்ந்த	ரகக்	ேகாழிகள்,	ஆ 	ஆ கள்,	இரண் 	சீைமக்	கன் கள்	தவிர,	ைகயில்
அ 	 பா ம்	அவன்	வசம்	ேசர்ந்தி ந்தன.	அந்தக்	 ைசக் 	எட்



ஆண் க க் 	 ன்	அவன்	வந்தேபா 	வாசலில்	ஒ 	வால்ேபரிக்	கன்
ெகாணர்ந் 	நட் ந்தான்.	அ 	இன் 	 த் க்	காய்த் க்	 ங்கிக்
ெகாண் க்கிற .

பன்னிரண் 	ஆண் களில்,	இைவ	தவிர,	பிைழக்கப்	பல	வழிகைள ம்	ெதரிந்
ெகாண்டவனாக	அவன்	 திர்ந் 	விட்டாேன!	பால்	அைறக்	கதைவப்	 ட் க்
ெகாண் 	அவன்	இ ைககளி ம்	பத் ப்	 ட் ப்	பாைலச்	 மந்தவனாக,	கவர்னர்
மாளிைகக் 	ெவளிேய	ெசல் ம்	பாைதயில்	நடந்தான்.

உள்ளத்தில்	உவைக	த ம்பிய .	ஒ 	மைழ	ெபய் ,	ெவம்ைம ம்	 தி ம்
அடங்கி,	இளேவனிலின்	ப ைம ம்	அழ ம்	கண்ட	இடங்களிெலல்லாம்	அழ க்
ேகாலம்	ெசய்தி ந்தன.	கவர்னர்	மாளிைகயின்	 ன்ேன	நீலவண்ணப்
க்களாகேவ	ெதரிந்த	மரங்கள்,	ெவ 	 ரத்தில்,	பாைதயில்	ெசல் ம்	ேபா ம்

அவன்	கண் க் த்	ெதரிந்தன.	 றிஞ்சிப்	 க்களின்	நிைன 	வந்த
அவ க் .

ஹட் ைய	விட் 	ஓ 	வந் ,	ஒ 	 றிஞ்சியாகி	விட்டேத!	இந்த	ஆண் ல்	 றிஞ்சி
த் ,	அவன்	ஊர்ப்	பக்கெமல்லாம்	அழ 	ெகாழிக் ேம!

ஊர்ப்பக்கம்	ேபாக	ேவண் ம்	என்ற	ஆவல்,	அவ ள்	மலர்ந்த .	அப்ேபா 	ஊரின்
பக்கம்	அவ க் 	எவைர ம்	பார்க்கேவா,	உற 	ெகாண்டாடேவா	ஆதாரம்	இல்ைல.
வாழ்வில்	உண்ண ம்	இ க்க ம்	பணம்	ேசகரிக்க ம்	நல்ல	ேகாட் ம்	ெதாப்பி ம்
அணிய ம்	அவன்	ெசௗகரியங்கைளப்	ெபற் 	விட்டான்.	அ த்தப யான
அவசியத்ைதத்	ேத ம்	காைளப்	ப வத்தினனான	அவன்	ஊர்ப்பக்கம்	ெசல்ல
வி ம்பியதில்	அதிசயமில்ைலேய?

இத்தைன	ஆண் களில்	அவன்	மட் ந்தானா	வளர்ந் 	விட்டான்?	உதைக	நகரத்
ெத க்களில்	எத்தைன	ேகாலாகலம்!	 ன் 	ேபர்	தள் ம்	வண் க ம்
ைரகைள ம்,	 ைரசானிமார்கைள ம்	தாங் ம்	 திைரக ம்,	 திைர

வண் க ேம	ஓ ம்	ெத க்களில்,	காற்றாய்ப்	பறக் ம்	 திைரயில்லா	வண் கள்
அல்லவா	வந் விட்டன?	சாைலயின்	ஓரங்களிேல,	வடநாட்டாரின்
ணிக்கைடகளில்,	சாமான்	கைடகளில்	எத்தைன	எத்தைன	விந்ைதப்

ெபா ள்கள்!	ராஜாக்க ம்	ெவள்ைளத்	 ைரக ேம	ேபாகக்	 ய	‘கிளப்’கள்,
சிற் ண் ச்	சாைலகள்,	வி திகள்,	வரிைசயாக	விளக் கள்,	ேமட் க் 	ேம
கட் டங்கள்,	பள்ளிக்	 டங்கள்,	மாதா	ேகாயில்கள்,	கச்ேசரிகள்.

இைவ	மட் மா?	நகரம்	ெதரியாமல்	ஹட் க க் ள்	 டங்கியி ந்த	அவன்



இனத் 	மக்கள்,	கிழங் 	பயிர்ட் ,	உதைக	நகர	மண் களில்	 வித் 	வியாபாரம்
ெசய்யக்	கற் 	விட்டார்கள்;	 திைரப்	பந்தயங்க க் க்	 ட்டங்	 ட்டமாக
வ கிறார்கேள!

ஒ 	ேவைள	மரகதமைல	ஹட் யி ம்	ெவளிேய	ெகாண் 	வந் 	வியாபாரம்
ெசய் ம்	அள க் ச்	சிற்றப்பன்	கிழங் 	விைளவித்தி க்கலாம்;	பணத்ைதச்
ேசர்த்தி க்கலாம்.	ேஜாகி	இைளஞனாக	இ ப்பான்.	ரங்கம்ைம	ெபரியவளாக
வளர்ந் 	மணமாகி	கணவன்	வீ 	ெசன் 	விட்டாேளா	என்னேவா?	மிஷன்
பள்ளியில்	ப த்த	கி ஷ்ணன்	பயல்	என்ன	ெசய்கிறாேனா?	அப்ப ப்	ப த் 	ஒ
ேவைள	ேவதக்காரனாகிப்	பாதிரிமார்க டன்	ேசர்ந் 	விட்டாேனா	என்னேவா?

பா ?

ெமாட் 	மலர்ந்தாற்	ேபால்	மலர்ந் 	நிற்பாள்.	அவ ைடய	 ைறக்காரி,	கா ம்
பண மாகப்	ேபாய்	அவைளக்	ெகாண் 	வரேவண் ய தான்.

அ வைர	அவன்	நிைனத்தைவெயல்லாம்	ேசாைடயில்லாமல்	ெசயல்களாக
நிைறேவறி	விட்டன.	பா ைவ	அைழத் 	வ வ ம்	அப்ப ேய	நடக்க
ேவண் ய தாேன?

ஒ ேவைள,	ேஜாகிக் 	அவைளக்	கட் யி ப்பார்கேளா	என்ற	சந்ேதகம்	அவ க்
அப்ேபா 	உதிக்காமல்	இல்ைல.	அ கில்	அவன்	இ க்கிறான்;	ேபாய்	வந்
ெதாடர் 	ெகாண் க்கலாம்.	ஆனால்,	ஹட் யில்	ேவ 	ெபண்கள்	அவ க்
மைனவியா ம்	த தி டன்	இல்ைலயா?	இ க்க	மாட்டார்களா?

சந்ேதகம்	 க்கிட்ட ம்,	அவ க் 	ேநராக	மணிக்கல்லட் க்ேக	ெசன் விட
ேவண் ம்	என்ற	ஆத்திரம்	அதிகமாயிற் .	அந்த	ஆத்திரத்தில்	காைல
வி விெடன் 	எட் ப்	ேபாட் ப்	பால்	வா க்ைக	வீ க க் 	ஏறினான்.	பாைலக்
ெகா த் விட் 	அவன்	கீேழ	கைடக ள்ள	சாைலக் 	வ ைகயில்,	ெவயில்
ெவ 	 கமாக	அ த் க்	ெகாண் ந்த .	அன் 	பகல்	 திைர	பந்தயம்	நடக்க
இ ந்ததனால்	ெத க்கெளல்லாம்	கலகலப்பாக	இ ந்தன.	கைடவீதியிேல,	நீலக்
கம்பளிக ம்	சிவப் க்	கம்பளிக ம்	ேபார்த்தவராக,	அவன்	இனத்தார்	எத்தைன
ேபர்கள்!

பால்	 ட் டன்	சந்ைதக்	கைடக் ள்	 ைழந்தான்.	ேகாயம் த் ர்	ஆப்பக்காரக்
கிழவி	இப்ேபா 	அங் 	இல்ைல.	பிட் ம்	மசால்வைட ம்	விற் ம்	கைட	ஒன்ேற
அங்கி ந்த .	ஓரணாக்	ெகா த் 	ஆ 	மசால்	வைடகைள	வாங்கிக்	ெகாண்



‘ேசட்	 ணிக்கைட’க் ள்	 ைழந்தான்.	ேவட் 	மல் ம்,	சட்ைடத்	 ணி ம்,
ரவிக்ைகச்	சீட் க ம்,	கம்பளிக்	க த் ப்	பட் ம்	வாங்கிக்	ெகாண்டான்.
எல்லாவற்ைற ம்	 மந்தவனாக	அவன்	கைடைய	விட் 	தி ம் ைகயில்,	ெவ
ேநரமாக	ெவளிேய	நின் 	அவைனேய	கவனித் க்	ெகாண் ந்த	ஒ வன்,
அவன்	ைகையச்	சட்ெடன் 	பற்றினான்;	“ேட	ரங்கனில்ைல	நீ!”	என்றான்
ஆச்சரியத் டன்.

ரங்கன்	தி க்கிட் 	நிமிர்ந்தான்.	இ வர்	கண்க ம்	ஆச்சரியத்தால்	நிைலத்
நின்றன.	அவன்	பா வின்	அண்ணன்	பீமன்.	ரங்கனின்	ேதாற்றத்ைத	ஏற	இறங்க
ேநாக்கி	அளவிட் ,	அவன்	ஒேரய யாக	மைலத் ப்	ேபானான்.	உடலில்	நீல	ஸர்ஜ்
ேகார்ட் !	பால்	பண்ைண	ேமஸ்திரிக் 	உரிய	ஆைட;	காைளயாக	வளர்ந்த
ேதாற்றம்;	கண்களில்	தானாகப்	பிைழக் ம்	கர்வத் க் 	உரிய	ஒளி.

“எத்தைன	வ ஷமாச் !	நீ	எங்ேகா	ஓ ப்	ேபாய்	விட்டாய்	என்
நிைனத்தி ந்ேதாேம;	எங்ேக	இ க்கிறாய்,	ரங்கா?”

பா ைவ	நிைனக்ைகயிேலேய	அண்ணன்	கிைடத் 	விட்டாேன	என்ற	ேப வைக
எய்திவிட்ட	ரங்கன்,	“வண் ச்ேசாைலயில்	இ க்கிேறன்”	என்றான்.

இளங் ரல்	உைடந் ,	ஆண்பிள்ைளத்	ெதாண்ைடயாக	உ தி ம்	கன ம்
ெபற் விட்டைதக்	 டப்	பீமன்	ஆச்சரியத் டன்	கவனித்தான்;	“நா ம்	இரண்
ன் 	வ ஷமாக	ஒத்ைதக் 	வந் 	ேபாகிேறன்.	ஐயன்	வ கிறார்.	ஊரில்

எத்தைனேயா	ேபர்	வ கிறார்கள்.	உன்ைனத்	ெதரியவில்ைலேய,	ரங்கா!	 மி
ஏதாவ 	வாங்கியி க்கிறாயா	என்ன?”

அவ ைடய	ேதாற்றம்,	அவன்	பைச டன்	நல்வாழ் 	வாழ்வைதேய	பீம க் த்
ெதரிவித்த .	நகரத் க் 	வந்தால்	அதி ஷ்டத்தில்	எப்ப ேய ம்	 கிவிடலாம்
என்ற	 ட் 	நம்பிக்ைக	பீம க் 	உண் .	ஆனால்	அந்த	நம்பிக்ைக	அவ க்
யன் ம்	ெவற்றிேய	தரவில்ைல.	உட ைழத் க்	 லியாக	நாெளான் க்

ஆறணாச்	சம்பாதித்தால்,	இரண்டணாேவா	 ன்றணாேவா	அவ க் ச்	ெசல
ேபாக	மீதியா ம்.	அைதத்தான்	வீட் ல்	வாங்கிக்	ெகாண்டார்கள்.	 திைரப்
பந்தயத்தில்	பணம்	சம்பாதிக்க	 யற்சிகள்	ெசய்தான்.	அ 	அவைனேய	வி ங்கி
வி ம்	ேவகத்தில்	அவன்	 தலீட்ைட	வி ங்கி	விட்ட .

பணெமன் ம்	கவர்ச்சியில்	தான்	அவன்	ரங்கனின்	ேதாற்றத்திேலேய
மயங்கினான்.



“ மி	வாங்கலாெமன் 	தான்	இ க்கிேறன்.	ஊரிேல	எல்லா ம்	 கந்தாேன?”

“ கந்தான்.	பா க் த்தான்...”

“என்ன?”	என்றான்	ரங்கன்	பரபரத் .

“ஒன் மில்ைல,	நல்ல	இடத்தில்	பா ைவக்	ெகா க்க	ேவண் ம்	என்ப 	எங்கள்
ஆைசெயல்லாம்.	 ைற	மாப்பிள்ைள	சரியில்ைலேய	என் 	இ ந்ேதாம்.	உன்ைனக்
கண்ட 	எவ்வள 	சந்ேதாஷம்	ெதரி மா	எனக் ?	வாேயன்,	ேபாகலாம்.”

“எங்ேக	மணிக்கல்லட் க்கா?”

“ஆமாம்;	இனிேமல்	உன்ைன	வி ேவனா?	ைகேயா 	அைழத் ப்	ேபாக
மாட்ேடேனா?”	என் 	பீமன்	சிரித்தான்.

சட்ெடன் 	ரங்கன்,	“ஆமாம்,	ேஜாகி,	சிற்றப்பன்	எல்ேலா ம்	எப்ப 	இ க்கிறார்கள்?
அப்பன்	 கமா?”	என்றான்.

“ேஜாகிதான்	எட் 	வ ஷமாய்	இரியர்	ேகாவில்	 சாரியாக	இ க்கிறாேன!
சிற்றப்பன்	 ம்பர்	ஏவலால்	காய்ச்சல்	வந் 	ெராம்பக்	கஷ்டப்பட்டார்.	 ன்ைனப்
ேபால்	ெசழிப்ேப	இல்ைல.	உன்	சின்னம்மா க் ம்	ஐய க் ம்	ெபா ந்தாமல்
விவகாரம்	பஞ்சாயத் க் 	வந் 	பிரிந் 	ேபாய்	விட்டார்கள்.”

அேடயப்பா!	ஒ 	 றிஞ்சிக் ள்	என்னெவல்லாம்	நடந் விட்டன?

“ரங்கிக் க்	கல்யாணம்	ஆகிவிட்டதா?”

“அ 	ெதரியாதா?	ேமற்ேக,	ஒஸஹட் யிலி ந் 	ஒ வன்	வந் 	ரங்கிையக்
கட் யி க்கிறான்,	 ள்ளன்.	உங்ைகய க் க்	கடன்	இ 	 பாய்	ேபால்	வந்
விட்ட .	அவன்	வந் 	வீட்ேடா 	இ ந் ,	நிலத்தில்	 டமாட	ேவைல	ெசய்

ம்பத்ைதக்	காப்பாற்றிக்	ெகாண் க்கிறான்.	கிழங் 	ேபாட் க்	கடைனக்	 ட
அைடக்கிறானாம்?”

“ேஜாகியின்	பாட் 	இ க்காங்களா?”

“ேபான	ெபரிய	பண் ைகக்ேக	அவங்க	ேபாய்	ஒ 	வ ஷமாச்ேச?”



இப்ேபா ,	தான்	அங்ேக	ெசல்வதால்	ஆதாயம்	ஏ ம்	வரப்	ேபாவதில்ைல	என்பைத
ரங்கன்	அறிந் 	ெகாண் 	விட்டான்.	பைழய	நிைன கள்	படலம்	படலமாய்	அவன்
ன்	அவிழ்ந்தன.

“நிசத்தில்	ேகாயிலில்	என்ைனத்	தள் வதாகச்	சிற்றப்பன்	 ழ்ச்சி	ெசய்ததனால்
தான்	நான்	ஓ 	வந்ேதன்.	அங்ேக	இ ந்தால்	ஒ 	ெவள்ளி	ஏ ?	சிற்றப்பன்	ெபரிய
தந்திரக்காரர்.	எங்கள்	 மியி ம்	விைளெவ த் த்	தமக் ச்	ேசர்த் க்	ெகாள்ளப்
பார்த்தார்.	கைடசியில்	அவ க்ேக	நல்ல 	வரவில்ைலயா?	ேஜாகியா	ேகாயிலில்
இ க்கிறான்?”

“ஆமாம்.	அவர்	ேநாவில்	ப த் விட்டார்.	ேவ 	வழியில்ைல.	 ன் 	நான்
வ ஷம்	கஷ்டப்பட்டார்கள்.	ஊர்க்காரர்	இரங்கி	ஒ 	ேபாகம்	இரண் 	ேபாகம்
சாைம ம்	ெகாரளி ங்	 டக்	ெகா த்தார்கள்.	எ ைம	நான்கில்	ேகாயி க்
ஒன் 	விட்டார்கள்.	அப்ேபா 	தான்	ேஜாகி	ேகாயி க் ப்	ேபானான்.	வ ஷம்
ஏெழட் 	இ க் ம்.	உனக் ப்	பதில்	வந்த	ைபயன்	நிற்காமல்	ஓ ப்	ேபாய்விட்டான்,
தி ெரன் .”

ரங்கன்	ெந ச்ெசறிந்தான்.	ைகயில்	அ 	 பாய்	இ க்கிற .	 மி
த்தைக	எ த் ,	அவ ம்	ஏன்	கிழங் 	ேபாடக்	 டா ?

அன் 	அவன்	பீமைன	வீட் க் 	அைழத் ச்	ெசன்றான்.	தனக் ச்	ேசா 	ேபா ம்
அம்மாளிடம்	பிரத்திேயகமாக	ஒ 	ேகாழிக் ஞ் 	வாங்கித்	தந் 	சைமக்கச்
ெசான்னான்.	இ வ ம்	உண் 	களித் 	ம வ ந்தி	அந்த	இரைவ	இன்பமாகக்
கழித்தார்கள்.

ம நாள்	பீமன்	ரங்கைனப்	பற்றிய	ெசய்திகைளச்	 மந்தவனாய்,
மணிக்கல்லட் க் ச்	ெசன்றான்.
----------	
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வானம்	பன்னீர்	ெதளிப்பைதப்	ேபால்	ஆனந்த	பாஷ்யம்	உதிர்த் க்	ெகாண் ந்த .
கதிரவன்	இளந்ைக	ெசய் 	ெகாண் ந்தான்.	ெமன்காற் 	ெமல்லச்	சாமரம்	வீசி,
சித்திைர	மாதம்	ெந ங் ம்	காலம்	அல்லவா?	இளம்	பயிர்க க் 	எத்தைன
மி மி ப் ,	தளதளப் !	ெபாலெபாலெவன்ற	மண்ைணக்	கிளறி,	பயிரின்
ேவர்க க் 	உயி ட்டமில்லாமல்	உறிஞ் ம்	கைளகைள	அப்பால்	எறிந்
ெகாண் ந்தான்	ேஜாகி.	ேகாயிலின்	பின்ேன,	ஒ 	சிறிய	ச ரம்,	அவ ைடய
ைகராசிைய	எ த் க்	காட் ய .

சாதாரணமாக,	அ வைரயில்	ேகாயில்	காத்த	ைபயன்கள்	எவ ம்	பயிர்	ெசய்வதில்
ைனந்ததில்ைல.	எ ைம	மா கள்	உண் ;	எதிேர	கா 	உண் ;	அங்ேகேய

திரிவ ம்	தனிேய	விைளயா வ ம்,	எவேர ம்	வந்தால்	இ த் 	ைவத்
ஊர்க்கைதகள்	ேப வ மாகப்	ெபா ைத	ஓட் வார்கள்.

ேஜாகி	மனசில்	ேநர்ைம ட ம்,	அளவற்ற	நம்பிக்ைக ட ம்,	கட் ப்பா க ட ம்
வளர்ந்த	ைபயன்.	தந்ைதயின்	நிைலயான	சீல ம்	ஒ ங் ம்	அவ க் ச்
ெசல்வங்களாக	வந்தி ந்தன.	எல்லாவற்ைற ம்	விட,	தந்ைதயிடமி ந் 	அவன்
ெபற்றி ந்த	ெசல்வம்,	அவ்ன்	உயிேரா 	உடேலா 	ஊறியி ந்த	மண்	பாசந்தான்.
தன்ைன	அறியாமேல	அந்தப்	பாசத்தால்	அவன்	கவரப்பட்டான்.

ெபா 	வி ைகயில்	நீரா ,	பாைலக்	கறந் 	காைல	ேவைலகைள	 ப்பான்.
தனக்ெகன் 	ஒ 	பி 	ேசா 	ெபாங்கி	விட் ,	அைணயா	ெந ப் க் 	ேவண் ய
இைர	ேசகரிக்கப்	ேபாவான்.	இைறயவர்	பணி	ேபாக	மி தி ள்ள	ேநரத்தில்	அவன்
விைளயாட்டாகத்தான்	பின் றச்	ச ரத்ைதத்	தி ப்பினான்.	விைதத்
அ வியிலி ந் 	நீர்	ெகாணர்ந் 	ஊற்றினான்.	சின்னஞ்சி 	 ைனகள்	எ ம்பி,
ப ைம	பி த் ச்	ெசழித் ,	கதிர்	 ற்ற	 தற்பயிர்	வந்த	ேபா 	அவ ைடய
ஆனந்தத்ைத	ெவளியிட	 ேமா?	கதிேரா ,	ெதய்வத்ைத	ேவண் ப்	பைடத்த
ேபா ,	அவன்	உள்ளச்	சிலிர்ப் ம்,	அைடந்த	ேபரின்ப ம்	நவிலற்பாலனேவா?
தனிைம	அவைனப்	பய த்தவில்ைல;	அவ க் 	அ ப்ைபேயா	சலிப்ைபேயா
ஊட்டவில்ைல;	ெபற்றவ ம்	மற்றவ ம்	தன்ைனச்	சிைறயில்	தள்ளிவிட்டார்கேள
என் 	ஏங்கி	மாயவில்ைல.

அவற்ைறெயல்லாம்	மண்ணாகிய	தாய்	மாற்றி,	ெசல்வப்	 தல்வெனன் 	கண் ,
அவனிடம்	தன்	உயிர்ச்	சக்திையக்	காட் 	மகிழ் ட் 	விட்டாள்.	அ க்ெகா 	 ைற



ஐயனின்	ெந ப்ைபக்	கனிய	ைவக் ம்	பணி ம்,	தன்	ைக	விைதத்த	பயிைரப்
பற்றிய	சிந்தைன ம்	அவ ைடய	எண்ணங்கைள	மா 	அண்டாமல்	காத் 	வந்த
மகிைமதான்	என்ேன!

இந்தக்	 கிய	உலகத் ள்	நம்ைமக்	 ற	ைவத் 	விட்டார்கேள	என்
ெகாதிக்காமல்,	அந்தக்	 கிய	உலகத் ள்	விரிந் 	பரந்த	உலக	அ பவத் ள்
இழக் ம்	சக்திகைள	எல்லாம்	திரட் த்	தந் விட்டாற்	ேபால்	அவ க் 	அந்த
அ பவங்கள்	ஈந்த	ெசல்வங்கைளச்	ெசால்ல	 ேமா?	 த்த ம்	சித்த ம்
யன் 	 இட்யாத	அந்தத்	தவவாழ் ,	அவ ைடய	ெநறிக் ,	வழிவழியான

அந்த	இைற	நம்பிக்ைகக் ப்	பழகி	அ ைமயாகி	வந்தி ந்த .	உண் 	 க்கி,
உடலின்	 கம்	 றந் ,	உயரிய	ேநாக்கிேல	மனைதச்	ெச த்தியி ந்த	அவன்
கத்தில்	ஒளி	மி ந்தி ந்த .	கண்களில்	ெதளிவான	கம்பீரம்	இ ந்த .	உடல்

ெமலிந்தி ந்தா ம்	உரம்	 ன்றாத	வனப் 	இ ந்த .

அவன்	கைளக்ெகாட்ைட	எ த் ப்	ேபா ைகயில்	அ க்க 	அந்த	ேமலாைட	ந வி
வி ந்த .	உயரத்	 க்கி	உச்சியில்	 ந்தி ந்த	தைல ம்	ந வி	அவிழ்ந்த .
கைளக்ெகாட்ைட	கீேழ	ைவத் விட் ,	அவன்	ஆைடகைள ம்	தைலைய ம்	நன்

ந் 	ெகாண்டான்.	 ன் றம்	ஓ 	வந் 	ேகாயி க் ள்	 ந்தான்.	அ கி ள்ள
ள்ளிகைள	ஒ த் ப்	ேபாட் விட் 	ம ப 	ெவளிேய	வந்தான்.	நிழல்

கற்கம்பத்ைதத்	தாண் யி ந்த .	
ெபரியப்பா	ஏன்	வரவில்ைல?

தின ம்	ேமார்	ேவண் 	அவர்	வ வார்.	அவ க்ெகன் 	பல்லாயில்	அவன்	எ த்
ைவத்த	ேமார்	அப்ப ேய	இ ந்த .	ேகாயிலி ள்ள	ஆ 	எ ைமகளின்	பாைல ம்
அவன்	உபேயாகித் க்	ெகாள்ளலாம்.	எப்ேபா ம்	அைணயா	விளக்காக	எரிவ
அந்தப்	பாலின்	ெநய்தான்.	ெகா க் 	ெமா க்ெகன் 	தாையப்	ேபாலேவ
ட்ைடயாக	உள்ள	ரங்கம்ைமயின்	ஒ 	வய க்	 ழந்ைதையத்	 க்கிக்	ெகாண்

ெபரிய	தந்ைத	ஏன்	அன் 	வரவில்ைல?

அவ க் 	ெவளி லகத்	ெதாடர்பாகத்	தினம்	தினம்	ேகாயிலில்	வந் 	அவ டன்
எவேர ம்	ேப பவர்	உண்ெடன்றால்	அ 	அவர்	தாம்.	ேஜாகி	கட்ைட
பிளக்ைகயிேலா,	 ச்சி	ஒ க்ைகயிேலா,	பால்பாண்டம்	 த்தம்	ெசய்ைகயிேலா,
ஞ்ெச க் 	நீ ற் ைகயிேலா	ெபரியப்பா	அந்தக்	ேகாயிலின்	சிறிய

திண்ைணயில்	வந் 	உட்கார்ந்தி ப்பார்.	அவர்	ஏேத ம்	பண்ைடய	நாைளச்
ெசய்திையப்	ேப வார்;	இல்ைலேயல்	ஏேதா	எட்டாத	உலகின்	சிந்தைனயில்
ஆழ்ந்தவர்	ேபால்	வாைன	அண்ணாந் 	பார்த் க்	ெகாண் ப்பார்.
அ மில்லா 	ேபானால்,	அவ ைடய	கண்டத்திலி ந் 	இனிய	பாடல்கள்



ெமல்லிய	 ரத்தில்	ேஜாகியின்	நா 	நரம் கைளச்	சிலிர்க்கச்	ெசய் ம்	விதத்தில்
வந் 	ெகாண் க் ம்.

அந்தக்	 ர க் த்தாேன	தந்ைத	தம்ைமேய	பறி	ெகா த் 	நின்றி ந்தி க்கிறார்
என் 	ேஜாகி	வியப்பைடவான்.

அந்தப்	ெபரியப்பா	ஏன்	வரவில்ைல?

ேஜாகி	பயிைர	விட் ,	ேகாயிலின்	பின் றம்	தள்ளி	நின் 	ெபரிய	தந்ைத	வ ம்
வழிையேய	ேநாக்கிக்	ெகாண் ந்தான்.

எத்தைன	ேநரம்	நின்றாேனா?	அ வாைனத்	ெதா ம்	மைலயின்	எல்ைலக்
ேகா கள்	ேபான்ற	ெதாடர்	வைள கள்	நீல ம்	ப ைம மாக	மின்னிய
காட்சியிேல,	விரிந் 	பரந்த	உலகிேல	 தந்திரமாகத்	தன்ைன	மறந் 	அவன்
நிற்ைகயிேல	தன்	உள்ளத்தின்	உள்ளி ந் 	ஒன் 	கட்டவிழ்ந் 	ேமேல	ெசல்வ
ேபான்ற	பரவசம்	உண்டாயிற் 	ேஜாகிக் .	அத்தைகய	உணர் 	அவ க் ப்
தியதன் .	அவன்	இனந்ெதரியாப்	ப வத்திலி ந்ேத	அவ் ணர்ைவ
அ பவித்தி க்கிறான்.	 ல்ேமட் ல்	எ ைமகைள	ேமய்த் க்	ெகாண் 	அவன்
ப த்தி க்ைகயில்,	அவைன	மறந் 	அவ ைடய	உள்ளத்தினின் 	ஒன் 	வாைன
ேநாக்கிச்	ெசன் 	விட்டாற்	ேபான் 	ேதான் ம்	கண்ைண	 க்	ெகாண் 	அந்த
இன்ப	லயத்தில்	 ழ்கிக்	கிடப்பான்.

அத்தைகய	ஓர்	இன்பலயத்தில்,	தன்ைனச்	 ற்றிய	இதமான	ெவம்ைமயி ம்
தண்ைமயி ம்	 ழ்கியவனாய்	அகம்	கனிந் 	அவன்	நிற்ைகயிேல,	அ கிேல
கீ க்கீெசன் 	 விகளின்	ஒலி	அவைனக்	கவர்ந் 	இ த்த .	அவ க்
அ கில்	ஒ 	சிட் க் விகள்,	சி 	அலகால்	ஒன்ைறெயான் 	ெகாத்திக்
ெகாண் ம்	 விக்	ெகாண் ம்,	சண்ைடயிட் க்	ெகாண் ந்தன.	இ

விக க் ம்	க த் க் க்	கீழ்	மார்பில்	க ப் த்	தடங்கள்	இ ந்தன.	 ச்
சிற க ம்	நல்ல	பஞ்சின்	தன்ைமெயாத்த	மி வான	ேமனி ம்	 ய	ஆண்

விகள்.	அைவ	இரண் ம்	சண்ைட	ேபா ம்	காரணத்ைதத்	 ழாவ	ேவண் ய
ேதைவ	இல்லாதப 	அவ க் 	வலப் றத்தில்	கீ க்கீெசன் 	சி 	 வி	ஒன்
வால்	சிற 	படபடக்கக்	கத்திக்	ெகாண் ந்த .	ெமன்ைம ம்	இளைம	அலகி ம்
ேமனியி ம்	ெதரி ம்	ெபண்	 வி	அ .

சிந்ைத	கவரப்ெபற்ற	ேஜாகிக் ,	உடலில்	சிலிர்ப் 	ஓ ய .	அ வைரயி ம்	அவன்
விகைள ம்	காட் 	ைமனாக்கைள ம்	பார்க்காதவன்	அல்லன்.	ஆனால்	அ

ேபான்ற	ஒ 	காட்சியில்	பிரத்திேயகமாக	அவன்	சிந்ைத	ஈ பட்டதில்ைல.



இரண் 	ஆண்	சிட் க்கள்,	ஒ 	ெபண் க்காகச்	சண்ைட	ேபா கின்றன.	ெபண்
சிட் ,	 ப் டன்	 கிற .	அதன்	மனைசக்	கவர்ந்த 	எ ேவா?	தன்
இனியவன்	ெவன் 	தன்ைன	இன்ப	ெவளியில்	இட் ச்	ெசல்ல	ேவண் ேம	என்ற

ப் ப்	ேபா ம்	அதற் !

அவன்	உள்ளத்தில்	அந்தக்	காட்சியில்	என் மிலா	ஆவ ம்	 ப் ம்	உண்டாயின.
இரண் 	 விகளில்	எ 	ெவல்லப்	ேபாகிற ?

ஒன்ைறெயான் 	ெகாத்திக்	ெகாண் ,	சிறைகப்	படபடெவன் 	அ த் க்
ெகாண் ,	 ரத்திக்	ெகாண் ,	இரண் ம்	ேகாயில்	ைமதான	எல்ைலையக்	கடந் ,
காட் க் ள்	ெசன்றன.	ெபண்	சிட் ம்	 விக்	ெகாண் 	சிறி 	பறந் ,	கற் ணில்
வந் 	உட்கார்ந்த .	இப் ற ம்	அப் ற ம்	க த்ைத	வைளத் க்	கண்ைணச்
சாய்த் 	அழ 	பார்த் க்	ெகாள்வ ம்,	அலகால்	சிற கைள ம்	உடைல ம்	ேகாதி
வி வ மாகக்	கவைலயின்றி	உட்கார்ந்தி க்கிறேத!	தன்	மன க் 	இனியவனின்
வலிைமயில்	அத்தைன	நம்பிக்ைகயா?

ேஜாகி,	அந்தக்	காதற்	ேபாரின்	 ைவக்	காண	உடெலல்லாம்	ஆவலின்	 ப்பாகக்
காத் 	நிற்ைகயிேல,	ஒ 	 வி	ெவற்றிப்	ெப மிதத் டன்	விர்ெரன் 	பறந்
வந்த .	தன்	இனியாளின்	அ ேக	வந் 	அமர்ந்த .	அவ ைடய	உடல்
படபடத்த ,	அவற்ைறக்	காண்ைகயிேல.

ெபண்	 விக் த்தான்	எத்தைன	சாகசம்!	க த்ைதச்	சாய்த் க்	ெகாண்
நாணப்பார்ைவ	பார்த்தேதா?

ஆண்	ெந ங்கி	ெந ங்கி	வந்த .	ெபண் வி	பறந் 	ம றம்	ேபாய்
உட்கார்ந்த .	பின் ம்	அ கில்	வந்த .	ெபண்	 வி	விர்ெரன் 	பறந் 	ேகாயில்
ைர	 கப் க் ப்	ேபாயிற் .	ஆ ம்	ெதாடர்ந்த .

அைவ	நீலவானில்	பறந் 	ேஜா யாகக்	கண்	பார்ைவயிலி ந் 	மைற ம்	வைர
ேஜாகி	அவற்ைறேய	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றான்.	மனக்	கிளர்ச்சி
அடங்கவில்ைல.	சி 	திண்ைணயில்	அமர்ந்தான்.	 தல்	 தலாக,	வாழ்க்ைக
நிைற 	ெபற் விடவில்ைல	என்ற	அதி ப்தி	அவ க் 	உண்டாயிற் .

ஆம்,	 றிஞ்சி	 த் விட்ட .	அவன்	ஒ 	 றிஞ்சி	நிரம்பாத	பாலகனாக,	ேகாயில்
எல்ைலக் 	வந்தான்.	இைத	விட் ப்	ேபா ம்	த தி	ெபற் 	அவன்	நிற்கிறாேன!



அந்தக்	 விகள்	இரண் ம்	மரப்ெபாந் களிேலா	 தர்களிேலா	 	வாழ்ந்
சந்ததிையப்	ெப க் ம்.	 ள்ளி	ஒ க்கேவா	நீெர க்கேவா	அவன்	ெசல் ைகயில்
தர்களில்	 ஞ் களின்	அச்ச	ஒலிகள்	ேகட் ேம;	‘உண க் ப்	ேபாயி க் ம்
தா ம்	தந்ைத ம்	இல்ைல,	எங்க க் ப்	பறக்கச்	சிற க ம்	இல்ைல’	என்ற
அந்தப்	பரிதாப	ஒலிகள்,	எதிர்கால	நம்பிக்ைக	என்ற	ஆதாரத்தில்	ேதாய்ந்
நிற்பைவ	அன்ேறா?	‘சிற 	வளர்ந் ,	நா ம்	வாழ்ந் 	இனத்ைதப்	ெப க்க
ேவண் ம்?’	இந்த	எட் ப்	பத் 	ஆண் களில்,	அவன்	 ன்	கல்லாட்டம்	ஆ க்
ெகாண் ந்த	ரங்கம்ைம,	ெகா க் 	ெமா க்ெகன் 	ஒ 	மதைலக் த்	தாயாகி
விட்டாேள!

அன்ெறா 	நாள்	மாமி	கிரிைஜையக்	 ழந்ைதயாகக்	ெகாண் 	வந்த ம்,	பா
அவைனப்	 ற்சரிவிலி ந் 	அைழத் ப்	ேபான ம்	சேடெரன் 	அவன்	நிைன க்
வந்தன.	 ழந்ைத	கிரிைஜைய	ம யில்	விட் க்	ெகாண் ,	அவன்	எ க்க
ேவண்டாம்	என் 	ெமாழிந்த ம்,	கி ஷ்ணனின்	தா ம்	மற்றவ ம்	அவைனக்
ேகலிகள்	ெமாழிந்த ம்	அவன்	நிைனவில்	அவிழ்ந்தன.

‘பாப்பா	ெபரியவளான ம்	நம்	வீட் க் 	வ வாள்;	உனக் ச்	ேசாெற த்
ைவப்பாள்;	விைத	விைதப்பாள்’	என்ெறல்லாம்	தாய்	 றிய	ெசாற்கள்	 ப்
ெபா டன்	பளிச்ெசன் 	நிைனவில்	ேதான்றின.	உடல்	 ல்லரித்த .

பா 	இன்னம்	கன்னியாக	நிற்கிறாள்;	ரங்க க் த்தான்	பா 	என் 	அவன்
தந்ைத,	 ன் 	ஒ 	நாள்	 றிய 	உண் .	ஆனால்,	ரங்கன்	எங்ேக	ெசன்றாேனா,
என்ன	ஆனாேனா,	ெதரியவில்ைல.
பா க் 	அ ர்வமான	வட்ட	மதியன்ன	 கம்,	அவள்	இப்ேபா 	எவ்வள
அழகாக	வளர்ந் 	நிற்பாள்!

அவன்	ேகாயிலி ந் 	வி தைல	ெபற் 	வீ 	ெசன்ற ம்	வீட் த்	தைலைமப்
ெபா ப்ைப	ஏற் க்	ெகாண் 	வி வான்.

காய்ச்சல்	வந் 	அவன்	தந்ைதைய	உ க் ைலத் 	விட்ட .	அவ க் ப்	 ரண
ஓய் 	ெகா த் 	விட் ,	அவன்	அவர்	பணிகைளச்	ெசய்வான்.	காைலயிெல ந்
தந்ைதையப்	ேபாலேவ	இைறவைனத்	ெதா 	விட் 	அவன்	மா கைள
அவிழ்க்ைகயில்,	அவ ைடய	அன்ைனையப்	ேபால்	பா 	 நீர்	ைவப்பாள்;
கலங்கள்	க வாள்;	அவன்	நீராட,	அ கிலி ந் 	நீ ற் வாள்;	கஞ்சிேயா,
ேமாேரா,	பரி டன்	ெகாண் 	த வாள்.	பகலில்	வந்த	ேநரம்,	பளபளெவன் 	ெபரிய
வட் ைல	ைவத் ச்	ேசா ம்	 ழம் மி வாள்.	அவள்	ைகப்பட்ட	அந்த	உணவின்
மணந்தான்	எப்ப 	இ க் ம்!	மாைலயில்	அவன்	வ ன்,	தீபமாடத்தில்	அவள்



விளக் 	ைவத் விட் ,	கதவ கில்	நின் 	க விழிகள்	ஒளிரச்	சிரிப்பாள்.

அப்பப்பா!	இந்த	நிைனப்பிேல	என்ன	ஆனந்தம்!

அ த்த	ஆண் ல்,	ரங்கிையப்	ேபால்	அவ ம்	ெகா க் 	ெமா க்ெகன் 	ஒ
ைபயைனத்	த ம்	தாயாகி	வி வாள்.

இைறயவ க் 	ெந நாள்	பணி	ெசய்த	அவ க் 	விைரவிேலேய	ஒ 	ைபயைன,
லக்ெகா ந்ைத	அவர்	அ ளமாட்டாரா?

ம்பத்தில்	எவ்விதப்	பற் ம்	இல்லாத	ெபரியப்பன்,	ரங்கி	 ழந்ைதைய	எப்ப ச்
மந் 	திரிகிறார்?	 ழந்ைத	த ம்	ஆனந்தத் க் க்	 வலயத்தில்	ஈேட ,

எல்ைல	ஏ ?

பா 	ெபற் த்	த ம்	 ழந்ைதைய	அவ ைடய	அம்ைம ம்	அப்ப ம்	ெபரியப்ப ம்
மாறி	மாறி	ைவத் க்	ெகாள்வார்கள்.	ெபரியப்பா	அதற் ப்	பாட் க்கள்	பாட ம்	ைக
தட்ட ம்	ஆட ம்	ெசால்லிக்	ெகா த் 	மகிழ்வார்.	அவன்	அத்தைகய

ம்பத் க் ம்	தானியம்	விைதப்பான்.	இர 	பகல்	காவலி ந் 	பயிைரக்
காத் ப்	ெப க்கி	வீட் க் க்	ெகாண் 	வ வான்.	பாைலப்	ெப க்க	மா கைளப்
ேப வான்.	ஊரிலி ந் 	நண்பர்க ம்,	அத்ைத,	மாமிமார்க ம்	வந்தால்,
வீட் க் 	உைடயவனாக	வணங்கி	உபசரிப்பான்.	பா ம்	உச்சரிப்பில்	பங்
ெகாள்வாள்.	மாசம்	ஒ 	 ட் 	வி ந் ம்	சந்ேதாஷ ம்	ைவபவ மாக	அவர்கள்

ம்பம்	நடக் ம்.

பரபரத்த	அ ச்சத்தம்	அவ ைடய	இனிய	கனைவக்	கைலத்த .	வழக்கம்	ேபால்
ழந்ைதையத்	 க்கிக்	ெகாண் 	ேமார்க்	கலயத் டன்	ெபரியப்பன்	வரவில்ைல,

வி ந் ண் 	களித்த	 கத்தினராய்,	ெவற்றிைல	 ைவத்தவராய்	வந்தார்.

“ஏன்	ெபரியப்பா,	ேமா க் க்	கலயம்	ெகாண் 	வரவில்ைலேய?	வீட் ல்	ஏேத ம்
விேசஷமா?	 ழந்ைதைய	அைழத் 	வரவில்ைலயா?”

“இன் 	வி ந் ச்	சாப்பா ,	ேஜாகி.	கி ஷ்ணன்	வந்தி க்கிறான்	ெதரி மா?”

“ஓ,	மணியக்காரர்	வீட் க்	கி ஷ்ணனா?”

“ஆமாம்.	பட்டணம்	ேபாய்ப்	ெபரிய	ப ப்ெபல்லாம்	ப த் 	வந்தி க்கிறானா?	எப்ப ப்
ேப கிறான்	என்கிறாய்?	மிஷன்	பள்ளிக் டத்தில்	எல்ேலாைர ம்	ேவதத்தில்



மாற் கிறார்கள்	என் 	ெசான்னார்கேள;	இல்லா 	ேபானால்	உன்ைனக்	 டத்	தம்பி
பள்ளிக் டம்	அ ப்பியி ப்பான்...	இன் ம்	யார்	யாேரா	பள்ளிக் டம்
ேபானார்கள்.	ஆனால்	ஒ 	பயலாவ 	கி ஷ்ணைனப்	ேபால்	ப க்கவில்ைல.	அவன்
என்னெவல்லாம்	ேப கிறான்	என்கிறாய்?”

“உம்...”

“அங்ெகல்லாம்	ெபண்பிள்ைளகள்	 டப்	பள்ளிக் டம்	ேபாய்	ெபரிய	ப ப்
ப க்கிறார்களாம்.	இவன்	தான்	எத்தைன	வ ஷம்,	எத்தைன	 த்தகங்கள்	ப த்
விட்டான்!	இந்த	மைல	இத்தைன	அ ,	ஆ 	இத்தைன	நீளம்	என்ெறல்லாம்
ெசால்கிறான்.	நாெமல்லாம்	ப த் த்தான்	கிராமங்களில்	விைளச்சல்	ெப க்க
ேவ மாம்;	நல்ல	நல்ல	 ணி	உ த்த	ேவ மாம்.	அப் றம்...”

ெபரியப்பன்	ஒவ்ெவான்றாக	நிைன ப த்திக்	ெகாண்ட	விதம்	ேஜாகிக்
ேவ க்ைகயாக ம்	 ைமயாக ம்	இ ந்த .

“ஒத்ைதயிேல	கவர்னர்	பங்களாவிெலல்லாங்	 ட,	எண்ெணய்	தி 	இல்லாமல்
பகைலப்	ேபால்	விளக் 	எரிகிறதாேம!	அ 	ேபால்	விளக் க் 	என்னேவா	‘பவர்’
எ க்கிறதாம்.	அெதல்லாங்	 டச்	ெசால்கிறான்.	நமக் 	ஒன் ேம
விளங்கவில்ைல.	ெவள்ைளக்காரத்	 ைரகள்	ேபா ம்	வண் ,	பிளஷர்	கார்கள்
எல்லாம்	இங்ேக ம்	வர	ேவண் ம்.	ேரா 	ேபாட	ேவண் ம்,	பள்ளிக் டம்	கட்ட
ேவண் ம்.	எல்ேலா ம்	உைழக்க	ேவண் ம்	என்ெறல்லாம்	அ க் கிறான்.	ேபா!”

ேஜாகி,	தன்	உலகத் க் 	அப்பா ள்ள	இந்தச்	ெசய்திகைள	ரசமாகத்தான்
ேகட்டான்.

கி ஷ்ணன்	அவ்வள 	ெபரிய	ப ப் ப்	ப த் 	விட்டானா?	யார்	கண்டார்கள்?
மரகத	மைலயி ம்	அந்த	விந்ைதகள்	வரக்	 ம்	ஒ 	நாள்?

ேஜாகி,	மா ல்லாமல்	 திைரயில்லாமல்	ஓ 	வண் ைய ம்	பார்த்ததில்ைல;
எண்ெணய்	திரி	இல்லாத	விளக்ைக ம்	பார்த்ததில்ைல.

ெபரியப்பா	அவன்	வியந் 	நிற்ைகயிேலேய	அ த்த	ெசய்திைய ம்	நிைனத் ச்
ெசான்னார்:	“அப் றம்,	இந்த	ெவள்ைளக்காரத்	 ைரமார்கள்	இ க்கிறார்கேள,
இவர்கள்	தாேன	ெரயில்	வண் 	ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்கள்?	காபி,	 	எல்லாம்
மைலயில்	ைவத்தி க்கிறார்கள்?	நாம்	வரி	கட் கிேறாம்.	கெலக்டர்	 ைர,
கவர்னர்	 ைர,	ெபரியவர்கள்	என்ெறல்லாம்	நிைனக்கிேறாேமா?”



“ம்...?”

“ ைர ம்	நம்ைமப்	ேபால்	மனிதன்	தான்.	ெசால்லப்	ேபானால்,	இழி லத்ேதார்	ேபால்
ஆ ம்	மா ம்	தின்பவன்”	என்றவர்	 ரைலத்	தாழ்த்திக்	ெகாண் ,	“உண்ைமயிேல
நம்ப	ராஜ்யத்ைதப்	பி த் க்	ெகாண் 	அவன்	ஆ கிறான்;	நம்	 மியிேல
விைளத் ப்	பணெம க்கிறான்;	இவர்கள்	எல்லா ம்	ேபாய்	நமக் ச்	 யராஜ்யம்
வரேவ ம்	என்ெறல்லாம்	ெசால்கிறான்.	அவன்	ேபச் ,	அேடயப்பா!	நமக்
நிைனப்பிேலேய	பி படவில்ைல.	இந்த	ஹட் க்ேக	அவனால்	ெப ைம
வரப்ேபாகிற ,	நீ	பார்.”

ேஜாகி	ெபரியப்பைனேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	“இன் 	அங்ேகதான்
இத்தைன	ேநரம்	இ ந்தீர்களா	ெபரியப்பா?”

“ஆமாம்.	கரியமல்லண்ண க் ப்	ெப ைம	இ க்காதா?	வி ந் 	நடத்தினார்.
பார்	ேஜாகி,	ஒன் 	மறந்ேதேன!	அங்ேகெயல்லாம்	 ளிப் ச்	ேசராமல்	சாப்பாேட
கிைடயாதாம்.	இங்ேக	 ளி	ேபாட்டால்	உடம் 	ரத்தம்	ெகட் ப்	ேபா ம்	என்கிேறாேம!
அேடேட!	ஒன் 	 க்கியமான	விஷயம்.	அைத	மறந் 	ேபாேனேன!”

ேஜாகிக் 	சிரிப்பாய்	வந்த .

“நம்ம	பா ைவ,	கி ஷ்ண க் க்	ேகட்கப்	ேபாகிறார்களாம்.	கி ஷ்ண க் ப்
பா ைவக்	கட் க்	ெகாள்ளேவ	இஷ்டமாம்.	அவேன	காைலயில்	ெசால்லி
விட்டானாம்.	பா 	அழகான	ெபண்	இல்ைலயா?	அவ க் 	நல்ல	ெபண்
ேவண்டாமா?”

ேஜாகியின்	கண்டத்தில்	அ 	ெநஞ்சிலி ந் 	ஏேதா	ஒ 	கவாடம்	பறந் 	வந்
உட்கார்ந்தாற்	ேபால்	இ ந்த .

பா ைவ,	கி ஷ்ண க் 	-	எங்ெகல்லாேமா	ெசன் 	ப த் ப்	பட்டங்கள்	வாங்கி
வந்தி க் ம்	கி ஷ்ண க் .

சிட் க்	 விகளின்	காட்சி	சட்ெடன் 	நிைனவில்	 ட் ய .

ேஜாகி,	நீரில்	 கிச்	சமாளிப்பவன்	ேபால்	 ங்கிக்	ெகாண் 	ெபரியப்பைன
ேநராகப்	பார்க்க	 யன்றான்.
-----------	
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கல்	இயந்திரம்	ேதயத்	ேதய,	ராகிைய	மாவாக்கித்	தள்ளிக்	ெகாண் ந்த .
நான் 	தளிர்க்	ைககள்	அந்தப்	ெபரிய	கல்திரிைகைய	இ க்கிக்
ெகாண் ந்தன.	கிரிைஜ,	அச்சில்	ேமலாகக்	ைக	ைவத் க்	ெகாண் ந்தாள்.
கீழ்ப்	ப தியில்	ைக	ைவத் க்	ெகாண் 	அவ்வப்ேபா 	தானியத்ைத	எ த்
இயந்திரக்	 ழியில்	இட் க்	ெகாண் ந்தவள்,	பா .	வீட் ல்	அப்ேபா 	யா ேம
இல்ைல.	பாட்டன்	ேதன்	மைலக் ச்	ெசன்றி ந்தார்.	ெபற்ேறார்	கிழங் த்
ேதாட்டத் க் ச்	ெசன்றி ந்தனர்.

பா வின்	ைககள்	தாம்	இயந்திரம்	ேபால்	இயங்கிக்	ெகாண் ந்தனேவ	தவிர,
மனம்	அவள்	வசம்	இல்ைல.	களங்கமற்ற	ப கத்திேல	ஒ 	நிழல்	வி ந் 	விட்ட .
அந்த	நிழல்,	கன்னித்தடாகமாக	இ ந்த	உள்ளத்தில்	இ வைர	அவள்	அறிந்திராத
விதமாகச்	சலனத்ைத	ஏற்ப த்தி	விட்ட .

கி ஷ்ணன்	மரகத	மைலக் ப்	ேபாய்விட்டான்	என் 	அறிந்ததிலி ந்ேத	அவள்
உள்ளம்	அைலபாய்ந் 	ெகாண் ந்த .	அந்த	வட்டைகக்ேக	அவன்	ஓர்
அரசைனப்	ேபால்	உயர்ந் 	விட்டவன்.	எத்தைனேயா	சீமான்க ம்
ெபரியதனக்காரர்க ம்	ெபண்கள்	ெபற்றவர்களாக	இ க்க	மாட்டார்களா?
அவர்கள்	வீட் க் 	எந்தப்	ெபண்	ெசல்லக்	ெகா த் 	ைவத்தி க்கிறாேளா?

“என்ன	அக்கா?	ராகிேய	ேபாடாமல்	ெவ ேம	அைரக்கச்	ெசால் கிறாேய!
எவ்வள 	ேநரமாச் ?”

கிரிைஜ	ேகட்ட ம்	பா க் 	ெவட்கம்	உண்டாயிற் .	ஒ 	பி 	ராகிையப்
ேபாட்டாள்.

அவர்கள்	வீட் லி ந் 	கி ஷ்ணனின்	தந்ைத ம்	தா ம்	அவள்	ெபற்ேறாைர	வந்
கண் 	அவைளத்	தங்கள்	மக க் க்	ேகட்கா 	ேபானால்...

சில	நாட்களில்	மரகதமைல	அத்ைத ம்	மாம ம்	வ வார்கள்.	ரங்கேனா	இல்ைல.
ேஜாகிக் த்தான்	அவள்	என்ப 	தீர்மானமாயிற்ேற	ெவளி	உல 	ெசன் 	வண்ண
வண்ணப்	 ைமகளில்	 கி	வந் 	அவள்	இ தயம்	கவர்ந்த	அழகன்	எங்ேக?
பத் 	ஆண் கள்	ேபால்	இரிய	உைடயார்	ேகாயிலின்	எல்ைலைய	விட் 	வராத
ேஜாகி	எங்ேக?



மாைல,	தீபமாடத்தில்	விளக் 	ைவத் விட் த்	தா ம்	தந்ைத ம்	வ வைத
எதிர்பார்த் 	அவள்	நிற்ைகயிேல	அண்ணன்	பீமன்	அம்ைம டன்	ேபசிக்	ெகாண்ேட
வ வைதக்	கண்டான்.

அம்ைம	பின் றமாக	வந் 	 ள்ளிக்கட்ைடக்	கீேழ	தள்ளிவிட் 	வந்தாள்.	சாப்பா
எ த் ச்	ெசல் ம்	 திய	 க் ப்	பாத்திரம்	ஒன்ைற	ஆட் க்	ெகாண் 	வந்த
பீமைனக்	கண்ட ம்,	பா 	ஆவ டன்	அைத	அவன்	ைகயிலி ந் 	வாங்கினாள்.

திறந் 	பார்த் விட் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	“எனக் 	ஒன் ம்	வாங்கி
வரவில்ைலயா	அண்ணா?”	என்றாள்.

பீமன்	சிரித் 	விட் க்	கண்ைண	சிமிட் னான்.	“ஒன் ம்	வாங்கி	வரவில்ைலயா?
அம்ைமயிடம்	ேகள்.	உனக் 	என்ன	வாங்கி	வந்தி க்ேகெனன் 	ெசால் வாள்”
என்றான்.

ஒத்ைதக் ச்	ெசல் ம்	அவனிடம்,	 தி 	 திதாக,	மங்ைகயர்	ேம க் 	அணி ம்
பட் 	ரவிக்ைகத்	 ணிகள்	வந்தி ப்பைதச்	ெசால்லி,	தனக் ம்	அவ்விதம்	 திய
ணிகள்	ேவண் ெமன் 	ேகட் ந்தாள்	அவள்.	அந்தத்	 ணிகைள	அம்ைம

தன்	 ண் க் ள்	ஒளித் 	ைவத்தி க்கக்	 ேமா?

உடேன	அவள்	அம்ைமயிடம்	ஓ ,	“எங்ேகயம்மா	காட் ”	என்றாள்.
தா ம்	சிரித்தாள்.	அவள்	சிரிப்பில்	ெபாதிந்தி ந்த	ெபா ைள	உணரக்	 டப்
பா க் 	ெபா ைம	இ க்கவில்ைல;	“எங்ேகயம்மா?”	என்றாள்	சி ங்க ம்
சி சி ப் மாக.

“என்னிடம்	ஏ ,	அவனல்லவா	ேவண் 	வந்தி க்கிறான்?...	கிரி,	 தண்ணீர்
ெகாண்டாம்மா!”	என் 	தைலவட்ைட	அவிழ்த் 	உதறிக்	ெகாண் ,	தாய்	ைககால்
க வ	நின்றாள்.

தாயின்	ம ெமாழி ம்	தைமயனின்	சிரிப் ம்	அவ க் 	அர்த்தமற்ற	ேகாபத்ைதேய
உண் 	பண்ணின.	ேகாபத் டன்	அ ப்ப யில்	உட்கார்ந் 	எரிந் 	ெவளிேய	வந்
ெகாண் ந்த	விறைக	ஆத்திரத் டன்	உள் க் த்	தள்ளினாள்.

ைகையத்	ேதய்த் த்	ேதய்த் க்	க விக்	ெகாண் ந்த	தாய்,	தி தி ெவன்
எரிந்த	ெசந்தழல்	ஒளியில்,	மகளின்	ேகாப கத்தின்	அழைகக்	கண் 	உள் றச்
சிரித் க்	ெகாண் ந்தாள்.	கால்	ைக	க வி	 ந்த ம்	அ கிேல	வந் ,
மகைளப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட,	“அண்ணனிடம்	 தலில்	என்ன	வாங்கி



வந்தி க்கிறான்	என் 	ேகட்டாயா,	மகேள?”	என்றாள்.

“எத்தைன	தரம்	ேகட்க	ேவண் மாம்?	வாங்கி	வந்தைதக்	ெகா த்தால்
ெகா க்கிறார்,	இல்லாவிட்டால்	ேவண்டாம்!”	என்றாள்	பா .

அ ப்பின்	கீழ்	வந் 	நின்ற	பீமன்,	“அட	அட	அட!	இந்தாம்மா,	 கத்ைதக்
ெகாஞ்சம்	இப்ப க்	காட் ;	என்ைனப்	பார்த் 	நான்	ெகாண் 	வந்த	பரிைச
இப்ேபா 	ேவண்டாெமன் 	ெசால் !”	என்றான்.

ேகாபத்ேதா 	 ழங்காலில்	ேமாவாையப்	பதித் க்	ெகாண் 	அமர்ந்தி ந்தவள்
காத கிேல,	“ஒத்ைதக் ப்	ேபாய்	அழகான	மாப்பிள்ைளையச்	சம்பாதித்
வந்தி க்கிேறன்.	எங்ேக	ேவண்டாெமன் 	ெசால்!”	என் 	அவள்	தைலையத்

க்கிக்	கலகலெவன் 	நைகத்தான்	அவன்.

கம்	சிவக்க,	நாணம்	கவிந்த	கண்கைளப்	ெபாய்க்	ேகாபத்திைரயால்	ேபார்த் க்
ெகாண்டவள்,	ஒ 	கணம்	த மாறினாள்.

ஒத்ைதக் ப்	ேபாய்	மாப்பிள்ைளயா?	அ 	யார்?	ஒ ேவைள	கி ஷ்ணன்
ஒத்ைதக் ப்	ேபாயி க்கக்	 ேமா?

இ தயத்தில்	களி	 ள்ள,	க விழிகளில்	ஒளி	சிந்த,	அவள்	ெமௗனம்	சாதித்த
கண் 	பீமன்	ைகெகாட் 	நைகத்தான்.

“பார்த்தாயா!	இப்ேபா 	ேவண்டாெமன் 	ெசால் !”

“நான்	ஒன் ம்	அெதல்லாம்	ேகட்கவில்ைல.	பட் 	வாங்கி	வந்தாயா	என் 	தாேன
ேகட்ேடன்?”	என்றாள்	அந்தப்	ெபாய்க்	ேகாபம்	மாறாமேல.

“பட்டா?	பட் க்ெகன்ன	தங்கச்சி!	உனக் 	எத்தைன	பட் 	ேவண் ம்?	பளபளக் ம்
பட் ,	தங்கம்,	ெவள்ளி	எல்லாம்	வரப்ேபாகின்றன.	ஐந்ைதப்	பத்தாக்கி,	பத்ைத
றாக்கி,	 ைற	ஆயிரமாக் ம்	அ ைமயான	மாப்பிள்ைள.	உயரம்,	அளவான

ப மன்,	ெசேவெலன் 	நிறம்,	அழகிய	மீைச...”

இந்தக்	கட்டத் க் 	அவன்	வந்த	ேபா 	பா க் 	உண்ைமயாகேவ	ேகாபம்
வந் விட்ட .	சேரெலன் 	அவன்	ைகையத்	தள்ளிவிட் ப்	 றமைனயில்	ேபாய்
உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்.	ஆத்திரம்	ஆத்திரமாக	வந்த 	அவ க் .



அந்த	ஆணழக க் 	அழகிய	மீைச ம்	இல்ைல;	தா ம்	இல்ைல!	 ைற
ஆயிரமாக் ம்	இந்த	அ ைம	மாப்பிள்ைள	யார்?

ெவ ேநரம்	கழித் ,	இ ட் ல்	அம்ைம	வந் 	அன்பாக	அவைள	ெந ங்கி
உட்கார்ந் ,	“என்ன	பா ?	இெதன்ன	அசட் க்	ேகாபம்?”	என்றாள்.

“எனக் 	ஒன் ம்	ேகாபம்	இல்ைல”	என்றாள்	அவள்	எங்ேகா	பார்த் க்	ெகாண் .

“அப்ப	ரங்கன்	மீ 	உனக் 	இஷ்டம்	இல்ைலயா?”

பா க் த்	திக்ெகன்ற .	ரங்கனா?

“யார்	ெபரிய	மாமன்	மகனா?”

“ஆமாம்.	பீமன்	அவைனத்தான்	ஒத்ைதயில்	பார்த்தானாம்.	 ைரமார்கைள	அண்
ெவள்ளி	ெவள்ளியாகச்	சம்பாதித்தி க்கிறானாம்.	வி ந் 	ைவத்தானாம்.	ஆ
இ க்கிறதாம்;	மா 	இ க்கிறதாம்.	ேகாட் ம்	ெதாப்பி மாய்	கன	ெசா சாய்
நடக்கிறானாம்.”

“இத்தைன	வ ஷங்களாய்	அத்தான்	ஒத்ைதயிலா	இ ந்தார்?”

“ஆமாம்.”

“உனக் 	இஷ்டமாம்மா?”	என் 	ஏக்கம்	நிைறந்த	விழிக டன்	தாையப்	பார்த்தாள்
மகள்.

அந்த	விழிகள்	உணர்த்திய	உண்ைமையத்	தாய்	அறிவாள்.	அ விச்	 ழலில்
சிக்கியவைள	ஆபத்திலி ந் 	ஒ வன்	மீட்டைத ம்,	சில	நிமிஷங்களில்	அங்
நிகழ்ந்தேதார்	காதல்	நாடகத்ைத ம்	எதிர்வீட் த்	ேதாழி,	அவள்	காதில்	ேபாட் த்
தான்	இ ந்தாள்.	என்றா ம்	ந ட் ச்	சிரிப் டன்,	“நிைறய	ெவள்ளிப்	பணம்
ெகாண் 	வந் 	ைவத் 	மாமன்	காலில்	வி ந் ,	ெபண்ைணத்	தா ங்கள்	என்
ைறப்ைபயன்	ேகட்ைகயில்	ம க்கலாமா?”	என்றாள்.

பா 	ெமல்லிய	இதழ்கைளக்	 வித்தாள்;	“ேவண்டாமம்மா.	நான்...	நான்”	என்
மிழற்றியப ேய	தாயின்	ேமல்	கவிழ்ந் 	சாய்ந்தாள்.

தாய்	வாய்விட் 	ம ப ம்	சிரித்தாள்.



“கி ஷ்ணன்	இரண் 	 	த வானா?	தங்க	மணிச்சர ம்	கடக ம்	வைளய ம்
ேபா வானா?	ேகட்டாயா?”

“எனக் 	அெதல்லாம்	அவேர	கட்டாயமாகப்	ேபா வாரம்மா.”

“அசட் ப்	ெபண்ேண,	கரியமல்ல	மாமன்	வந் 	ேகட்கட் ம்.	நாேம	வலியச்
ெசல்வ 	 ைறயல்ல”	என்றாள்	தாய்.

இதற் ப்	பிற ,	வாயிலில்	அ ச்	சத்தம்	ேகட் ம்	ேபாெதல்லாம்,	நிழல்	தட் ம்
ேபாெதல்லாம்	கரியமல்லர்	தம்	 ண்ேபாட்ட	த டன்	வ கிறாேரா	என் 	பா
கதவ கில்	நின் 	ெநஞ் த்	 ப் டன்	ேநாக்கலானாள்.
-----------	

	



2.5.	��������

பீமனிடம்	 றியப 	ரங்கனால்	உடேன	கிளம்பி	விட	இயலவில்ைல.	ெகாஞ்சமாகத்
ேதாதவர்	மந் க்க கில்	 மி	 த்தைக	எ த் 	உ ைளக்கிழங் 	ேபாடப்	 மி
தி ப்பி	ஏற்பா கள்	ெசய்தான்.	கிழங் 	விைதத் ,	பதிைனந் 	நாட்க க் ள்
ஒ 	மைழ ம்	ெபய் விட்ட .	அ த் ,	கவர்னர்	 திைரப்	பந்தயத் க்காகத்
தங்கினான்.	பிற 	வண்ணப்	பட் யின்	 ண் க ம்,	இனிய	மிட்டாய்	ெராட் ம்
பரி களாக	வாங்கிக்	ெகாண்டான்.	காைல	ேவைலைய	 த் க்	ெகாண் ,
ைரயிடம்	இரண் 	நாட்கள்	லீ 	ேகட் க்	ெகாண் ,	கிழங் 	விைதத்த	 மிையப்

ேபாய்ப்	பார்த் 	விட் 	வீட் க் 	அவன்	தி ம்பிய	ேபா ,	 ைரயின்	பட்லர்
சா ேவல்	நின்றி ந்தான்.	 ணி	ம ப்பில்	இ க்கிக்	ெகாண் ந்த	உயர்ந்த	ரக
ம க் ப்பிகைள	அவன்	கீேழ	ைவத்தான்.

ரங்கன்	அவற்ைறக்	கவனமாகத்	தன்	சாமான்க டன்	எ த் 	ைவத் க்
ெகாண்டான்.	பட் ப்	ைபையத்	திறந் 	இரண்ேட	கால்	 பாய்	நாணயங்கைள
எ த் 	அவன்	ைகயில்	ைவத்தான்.

“என்னங்க	ேமஸ்திரி,	இ 	நல்ல	சரக் .	 ட் 	எட் ப்	பத் 	 பாயா ம்.	 டேவ
ஒ 	ெவள்ளி	தரக்	 டாதா?”	என் 	 ைழந்தான்	சா ேவல்.

“அட,	சரிதானப்பா,	எட் 	 பாய்	நீயா	ேபாட் 	வாங்கினாய்?”	என்றான்	ரங்கன்.

“இ ந்தா ம்	 ைர	கண் 	ெகாள்ளக்	 டா 	பா ங்கள்.	எ ப்பதில்	கஷ்டம்
உண் .”

“அட,	எனக் த்	ெதரியாதைத	நீ	ெசால்ல	வந் 	விட்டாய்!	 ைர	 யநிைன
தாண் 	விட்டால்	 ப்	 ட் யா	உைடத் 	வி வீர்கள்?	ேமைச	க வின
தண்ணீைரக்	 ட	ஊத்தமாட் ர்கள்?	ெகா த்த 	லாபம்	ேபா!”

சா ேவ க் 	இந்த	ேமஸ்திரியிடம்	ஒன் ம்	சாயா 	என்ப 	ெதரியாதா?

ரங்கன்	 ைமையக்	கட் க்	ெகாண்டான்.	 திதாகத்	ைதத் க்	ெகாண்ட	ேகாட் ம்
தைலப்பாைக ம்	அணிந் 	அவன்	கிளம்பி	விட்டான்.

மரகத	மைலக் ச்	ெசல் ம்	எண்ணேம	அவ க் 	இல்ைல.	தன்	ெசல்வத்ைதப்
பகிர்ந் 	அ பவிக்க	அவன்	என் ேம	வி ம்பியதில்ைலேய!



சிற்றப்பன்	நல்ல	நிைலயில்	இல்லாத	ேபா ,	வா ம்	பயி க் ச்	சமயத்தில்	ெபய் ம்
மைழ	என் 	அவன்	அங்ேக	ெசல்வ 	உசிதமா மா?	ேநராக	மணிக்கல்லட்
ெசன் ,	அங்ேகேய	ெவள்ளிப்	பணத்ைத ம்	பரி கைள ம்	மாமனிட்ம	தந் ,
பா ைவக்	ெகாள் ம்	சடங்ைக	நிைறேவற்றிக்	ெகாள்ளலாம்	என் 	 ட	அவன்
நிைனத்தி ந்தான்.

இரண் 	ைமல்கள்	ேபால்	நகர	எல்ைல	தாண் 	நடக் 	 ன்	 ளிர்	காற் ப்	பலமாக
வீசலாயிற் .	மைழ	ெப த்த	ஆர்ப்பாட்டங்க டன்	ெகாட் வதற் த்	தயாராகிக்
ெகாண் ந்த .	பன்னிரண் 	ஆண் களாக	ஹட் ப்	பக்கம்	ெசல்ல	அவன்	நகர
எல்ைல	தாண் யி க்கவில்ைல.	பன்னிரண் 	ஆண் க க் 	 ன்	எந்தப்
ப தியில்	எந்த	எந்த	மைலகைள ம்	கா கைள ம்	கடந் 	வந்ேதாெமன்ற
அைடயாளங் ட	அவ க் 	நிைனவில்ைல.	அப்பப்பா!	இவ்வள 	நல்ல	நிைலக்
வரக் ெமன்ற	நம்பிக்ைகயில்	தான்	அவன்	ஓ 	வந்தான்	என்றா ம்,	அந்தப்
பிரயாணத்தில்	எத்தைன	தாபம்,	கஷ்டம்,	அச்சம்!

வி வி ெவன் 	 ரத்ைத	வி ங்கியவனாய்	அவன்	நடக்ைகயில்	படபடெவன்
மைழ	பி த் க்	ெகாண்ட .	 ழற்றிய த்த	காற்றில்	அவ ைடய	ேவட் 	பறந்த .
ட்ைட	நைனந் வி ெமன் 	அஞ்சி	ஒ 	மரத்த யில்	ஒ ங்கினான்.	பளீெரன்

மின்னல்	ெவட் ப்	பிளக்க,	இ 	 ழங்கிய .	அவன்	கண்	 ன்	 ரத்தில்	ஒ
ேகா ர	வி ட்சம்	சரிந்த ,	மளமளெவன் .

அஞ்சி	ந ந ங்கி,	கிளம்பிய	ேநரம்	சரியில்ைலேயா	என் 	அைலபாய்ந்த
மனத் டன்	அவன்	அந்த	மரத்த யிேலேய	காத் 	நின்றான்.	மைழ
காரணமாகத்தான்	ேபா ம்,	எவ ம்	பாைதயில்	இல்ைல.	மட்டக்	 திைரகளில்
ஏறிக்	ெகாண் 	ெசல் ம்	ெசல்வர்கள்	 ட	அவன்	 றப்பட் 	வந்ததிலி ந்
அவன்	கண்களில்	படவில்ைல.	 திைரகள்	ெதன்பட்டால்,	வாடைகக் 	அமர்த்திக்
ெகாண் 	அதில்	ஏறிச்	ெசன் 	அரச மாரைனப்	ேபால்	ேபாய்	இறங்க	ேவண் ம்
என்ற	எண்ண ம்	அவ க் 	உண் .

படபடெவன் 	அ த்த	மைழ,	ஈரத்தின்	மணத்ைதக்	காற்றில்	கலந் 	ெகாண்
ஓய்ந் 	விட்ட .	ம ப ம்	அவன்	நடக்க	ஆரம்பித்தான்.	ேம களி ம்
பள்ளங்களி ம்	ஏறி	இறங்கி	வ ைகயில்	மைழ	ெபய்திராத	ப திக ம்	வந்தன.
காய்ந்த	ச க ம்,	உலர்ந்த	மண் மாகேவ	மரக்கிைளகள்	உரா ம்
இனிைமயான	ஓைசையப்	பின்னணியாகக்	ெகாண் 	ஓர்	இன் ரெலாலியின்
அைலகள்	விரிந் 	விரிந் 	பர ம்	நாதெவள்ளமாக	அவன்	ெசவிகளில்	பாய்ந் ,
அவன்	உள்ளத்ைதச்	சிலிர்க்கச்	ெசய்தன.



அந்தச்	சிலிர்ப்பில்,	அவன்	தி க்கிட்டவன்	ேபால்	நின்றான்.	எத்தைன	எத்தைன
நாட்களாகேவா	உள்ளத்தில்	கனிந் 	 ைவ ம்	ஏக்கத்தின்	அைலகைள	இைழத்
இப்ப 	ஓர்	இைசைய	உ க் பவர்	யார்?	அவ ைடய	கால்,	தன்ைன	அறியாமேல
ம க் க்	கட் ப்ப ம்	நாகெமன	அந்தப்	பக்கம்	ெசன்ற .

ேமெலல்லாம்	நைனந் 	ஒ 	பாைறயில்	சாய்ந்தவராக	அவர்	அமர்ந்தி ந்தார்.
அைரக்கண்	 ய	நிைல.	அ ேக	ெந ங் ைகயிேலேய	அவர்	ேபாைத	த ம்
பானம்	அ ந்தியி ந்த 	ெதரிந்த .	ம வி ம்	இைசயி ம்	 கியி ந்த	அவர்
அவைனக்	கண் ெகாள்ளவில்ைல.

பன்னிரண் 	ஆண் களில்,	அவர்	உடல்	எப்ப 	வற்றிச்	ச காகி	விட்ட !
சைதப்பற்ேற	ஒட் க்	கன்னத் 	எ ம் கள்	இன் ம்	 ன் க் 	 ட்ட,	இனி ம்
வற்ற	இடமின்றி	வற்றி	விட்டார்.	தம்பியின்	 ம்ப	நிைலையப்	பைறய க் ம்
ேதாற்றம்.

பண	ஆைச	மைறத்தா ம்	அ வின்	அ வான	பாசத்தின்	உயிர்த்	 ப்
மைற மா?	அ 	பீறி	வந்த .	கண்கள்	கசிய,	 ைம	கீேழ	நிலத்தில்	இ க்க,	அவன்
உட்கார்ந் 	அவர்	ைகையத்	ெதாட்டான்.

“அப்பா!...	அப்பா!”

அைரக்கண்	ஆச்சரியம்	காண	மலர்ந்த .	கண்டம்	இைசயிைழ	அ பட	நின்ற .

“நீ...	நீ...	நீயா!”

நம்பேவ	 யாத	 ரல்	தைடப்பட் த்	தைடப்பட் 	வந்த .

“ஆமாம்	அப்பா.	நான்...	நான்	ரங்கன்...	நான்	ரங்கன்	தான்.”

ங்கிய	ேதால்	பள்ளங்களிலி ந்த	கண்கள்	ஒளிைய	வாரி	வீசின.	“ரங்கன்...
ரங்கன்...	நீ...	நீதானா?	ரங்கா...”

ைமந்தைன	அந்தக்	கரங்கள்	வைளந் 	த வின.	 கத்ேதா 	 கம்	ேநர்ந்த .
வளர்ந் ,	வாலிபத்தின்	வாயிலில்	நிற் ம்	மகன்,	ரங்கன்.	ஆமாம்,	ரங்கேன	தான்.
அேத	 கந்தான்;	அவைர	நிைன 	ப த் ம்	சாயல்	கலந்த	 கம்.	அவர்	மகன்
ரங்கேன	தான்!	ஆறாப்	பசி டன்	மகைன	ேநாக்கி	ேநாக்கிப்	 ரித்தன	அந்தக்



கண்கள்.	ம கணம்	அவர்	ைககள்	வாைன	ேநாக்கிக்	 ம்பிட்டன.

“ஈசா,	உன்	க ைணேய	க ைண!	நான்	சத்தியமாய்ச்	ெசால்கிேறன்	ரங்கா.
ஒத்ைதக் த்தான்	ேபாய்	வ கிேறன்.	பாதி	வழிக் 	ேமல்	நடக்க	 யவில்ைல;
காைலப்	பார்.”

காைலத்	தி ப்பித்	தந்ைத	காட் ய	ேபா 	ரங்கனின்	கண்களில்	நீர்	 ட் ய .
உள்ளங்கால்	பாளம்	பாளமாக	ெவ த்தி ந்தன.	உடம்பிேல	ெநய்ப்பைச	வற்றி,
க்காகி	விட்டனேவா	பாதங்கள்?

“நடக்க	 யவில்ைல.	என்னால்	என்ன	 ம்?	இங்ேகேய	உட்கார்ந் 	என்னால்
ந்த	வைர	ஈசைனக்	 வி	அைழத் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	என்	 ரல்	அந்தத்

ேதவரின்	காதில்	பட் 	விட்ட .	உன்ைனேய	ெகாண் 	வந் 	விட்டார்.	உன்ைனேய
ெகாண் 	வந் 	விட்டார்.”

ஆனந்தத்தில்	அவர்	தம்	கால்	ேவதைனைய ம்	மறந் 	எ ந் 	நின் 	நர்த்தனம்
ரிந்தார்.	கண்கள்	மாரி	ெபாழிய	ைமந்தைன	அைணத் 	அைணத் 	இன் ற்றார்.

“இத்தைன	நாளாக	எங்ேக	ேபாயி ந்தாய்	ரங்கா?	ரங்கன்	இ க்கிறான்
இ க்கிறான்	என் 	உன்	சிற்றப்பன்	ெசான்னான்.	நான்	நம்பவில்ைல!”	ம ப ம்
வாைன	ேநாக்கி	அவர்	 ம்பிட்டார்.

“இந்தச்	ெச ப்ைபப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	வ கிறீர்களா?	வீட் க் ப்	ேபாேவாம்.”

“ேவண்டாம்	தம்பி,	நீ	ேபாட் க்ெகாள்;	ேதவர்	என்	 ப்பாட்ைடக்	ேகட் க்	க ைண
காட் னாேர,	அ ேவ	ேபா ம்.	இனி	நான்	அ ப 	காதமானா ம்	நடப்ேபனடா.”

இந்தச்	சந்திப் ,	அவன்	எண்ணாத்தாக,	ேவண்டாததாக	ஒ 	 றம்	ேதான்றிக்
ெகாண் ந்தா ம்,	ரங்க க் த்	தன்ைன	மீறிய,	கண் க் ப்	 லப்படாத	ஒ
சக்தியின்	ஆைணயாக	இந்தச்	சந்திப் 	நிகழ்ந்ததால்	ஓர்	அச்சம்	படர்ந்த .

ஒ வ ம்	வராத	பாைதயில்,	ெசால்லி	ைவத்தாற்	ேபால்,	எங்ேக	ெசல்லக் டா ,
யாைரச்	சந்திக்க	ேவண்டாம்	என்ெறல்லாம்	நிைனத்தாேனா	அவைரேய	சந்திக்க
ேநர்ந் 	விட்ட !

கண	ேநரத்தில்	ரங்கன்	தீர்மானங்கைள	மாற்றிக்	ெகாண் 	விட்டான்.	தந்ைத,
வீட் ச்	ெசய்திகள்,	ஊர்ச்	ெசய்திகள்	எல்லாவற்ைற ம்	அவ க் க்	 றிக்



ெகாண்ேட	உடன்	வர,	ரங்க ம்	தன்	பால்	பண்ைண	ேமஸ்திரிப்	பதவிையப்	பற்றித்
தந்ைதக் 	அறிவிக்க,	இ வ ம்	ஹட் ையச்	சமீபித் 	விட்டனர்.

மாைலக்	கதிரவன்	விைடெபற்ற 	கண் ,	மைலயன்ைன	இ ள்	ேபார்ைவைய
விரித் க்	ெகாண் ந்தாள்.	ஒ 	மைழய த் ப்	 மி	 ளிர்ந்த 	கண்
இன் ற்றவராய்	ேஜாகியின்	தந்ைத	ேபார்த் க்	ெகாண்ட	ேபார்ைவ டன்	வாயிற் றம்
உட்கார்ந்தி ந்தார்.	லப்ைபயிடம்	ெகாஞ்சம்	கடன்	வாங்கி	அவர்	அவ்வாண் ல்
கிழங் 	விைதத்தி ந்தார்.	ஏற்கனேவ	தாயின்	சா 	ைவபவத் க்காக
வாங்கியி ந்த	கடன்	ேவ ,	வட் ம்	 த மாக	இ ந்த .	சாண்	ஏறினால்	 ழம்
ச க் ம்	நிைலயில்	ேபாராட்டம்.	தீப	மாடத்தில்	அகல்	ைவத் 	விட் 	மாதி	அ கில்
வந் 	நின்றாள்.

“இந்த	வ ஷம்	*ெதய்வ	ஹப்பா	(*	ேதவர்	பண் ைக)	மாசக்	கைடசி	என்
தீர்மானிப்பார்களா?”	என்றான்.

“ஏன்?”

“அ வைரயில்,	வீட் ல்	தானியம்	இ க்காேத!	பண் ைகக் 	 ன்	நாம்	 க்கதிர்
அ த் க்	ெகாண் 	வரலாமா?	 ம்பன்	வந்தாெனன் 	பணம்	ேகட்டார்கள்.
அதற் க்	 டக்	ெகாறளித்தாேன	ெகா த்ேதாம்?”

லிங்ைகயா க் ப்	ேபச்ெசழவில்ைல.	இப்ப 	அவன்	உடல்	நலிவில்	 ன்றி	வ ம்
காலத்தில்,	தானியத்	தட் ம்	ேசாதைனக்	கால ம்	 தியனேவ	அல்ல.	என்றா ம்,
ேதவரின்	ேசாதைனக் 	 ேவ	இல்ைலயா?	மனசில்	நிமிர்ந் 	நிற் ம்	மனிதன்
ைகேயந்தியா	உண்ப ?

இ ள்	நன்றாகப்	பரவி	வந் விட்ட .	வாசலில்	ெசல்பவர்களின்	உ வம்	மட் ேம
ெதரிந்த .

“ ளிரில்	ஏன்	உட்கார்ந்தி க்கிறீர்கள்?	எ ைம	கறக்க	ேவண்டாமா?”	என்றாள்
ெமள்ள	அ கில்	வந்த	மைனவி.

தம்பி	எ ந்தி க் 	 ன்	அண்ணன்	அம்ெபனப்	பாய்ந் 	வந்தார்.	தம்பிையக்
கட் க்	ெகாண்டார்.

“ேதவர்	க ைண,	ரங்கன்	வந் விட்டான்.	இேதா	பார்	தம்பி	ரங்கன்,
ெபாய்யில்ைல!”



உ வம்	 ரியாத	அந்த	இ ட் ல்	ரங்கன்	உயரமாக,	ேகாட் ம்	தைலப்பாைக மாக,
இ க்கிய	 ைம டன்	நின்றான்.

லிங்ைகயா	நிமிர்ந் 	பார்த்தார்.	சீறிப்	 ரண் 	வந்த	உணர்ச்சிகைள,	உத கைள
க்கத்	ெதாண்ைடக்	 ழியில்	அ க்கிக்	ெகாண் 	பார்த்தார்.

“தீபம்	ெகாண் 	வாம்ேம,	தீபம்,	தீபம்!”	என் 	ஆரவாரித்தார்	தைமயனார்.

ேஜாகியின்	தந்ைத	அைசயவில்ைல.	பன்னிரண் 	ஆண் க க் ப்	பின்	தம்
ேதாளி ம்	மார்பி ம்	ேபாட் க்	ெகாண் 	நீ ற்றிப்	பால்	ஊற்றிச்	சீராட் ய	மகன்
மைலயாக	வளர்ந் 	வந் 	நிற்பைதப்	பார்த்தார்.

தந்ைதைய	அண் ைகயில்	ரங்க க் 	இ ந்த	ெதம் 	இப்ேபா 	அவர்	தம்பிைய
அண் ைகயில்	இல்ைல.

மாதி	ஏந்தி	நின்ற	தீப	ஒளியில்,	அவன்	கண்ட	அந்த	உ வத்தின்	ெபான்	அவன்
ெநஞ்சின்	ேபாலியான	ெபாய்த்	திைர	உ தியின்றிப்	படபடத்த .	 யநல ம்
கபட ம்	நிைறந்த	அந்த	ெநஞ்ைசச்	சிற்றப்பனின்	கண்கள்	 ைளத்
ேவதைனயில்	வாட் ன.

அைணக்க	ேவண் ய	ைககள்	அவன்	கன்னங்களில்	பாய்ந் 	அைறந்தன.

“ஐேயா!”	என் 	மாதி ம்	அண்ணா ம்	அல ைகயிேல	பழங்கெளனச்	சிவந்த
கண்க டன்	ெவறிக் ரலில்	லிங்ைகயா	கத்தினார்.

“எங்ேகடா	வந்தாய்?	தி ட் ப்	பயேல!	ேபாடா;	ேபாய்	வீ 	என்	கண் ன்	நிற்காேத.
நீ	இந்த	வீட் ப்	ைபயன்	அல்ல!	ேபா,	ேபாய்வி .”

தம்பி	மனமதிர்ந் ,	 ைள	 ழம்பி	விட்டாேனா	என் 	ேதான்றிய	எண்ணத் டன்
அண்ணா,	“என்ன	தம்பி!”	என்றார்.

“நீ	வி .	ேடய்	நீ	என்ன	நிைனத்தாய்?	தி ட் ப்	பயேல.	உன்ைன	இந்தக்	ைகயால்
பால்	ஊற்றி	வளர்த்ேதன்.	என்ைன	எப்ப யடா	ேமாசம்	ெசய்தாய்?	 ைரமாரின்
ேமைசயா	 ைடக்கிறாய்?	ஆ 	மா 	தின் ம்	ெஹைலயேன!	(சண்டாளர்)	ேபா,
ேபாடா,	ேபா!”
அ ைக ம்	ஆேவச	ெவறி ம்	மாறி	மாறி	வர	அவர்	எ ம்பி	எ ம்பி	ரங்கன்	 ன்



பாய்ந்த	ேபா ,	மாதி	கஷ்டப்பட் 	அவைர	உள்ேள	அைழத் ச்	ெசன்றாள்.	அந்த
வாயிலில்	 ய	ஊர்க் ட்டம்	மைலத் 	நின்ற .

-------------	
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சிற்றப்பனின்	வரேவற் 	இப்ப 	இ க் ம்	என் 	ரங்கன்	ெகாஞ்ச ம்
நிைனத்தி க்கவில்ைல.	எப்ேபாேதா	அவன்	ெசய்த	சி 	ெசயைல	இன் மா
மறக்கவில்ைல	அவர்?	அவன்	பணம்	காேசா 	நல்ல	நிைலயில்	வந்தி ப்பதன்
ெபாறாைமேயா	ஒ ேவைள?

ரங்கம்ைமயின்	மகிழ்ச்சிதான்	கட் ப்பி க்க	 யவில்ைல.	அவன்	 ட்ைடைய
வீட் க் ள்	ெகாண் 	வந்த 	தான்	தாமதம்,	அைத	அவிழ்த் க்	கைட	பரப்பி
விட்டாள்.	பளபளக் ம்	கண்ணா 	வைளயல்கள்,	பட் த்	 ணிகள்	எல்லாம்
அவர்கள்	அதற் 	 ன்	கண் ராதைவ.

பட் த்	 ணிைய	சட்ெடன் 	 ழந்ைத	ேமல்	ேபார்த் 	ரங்கம்ைம	அழ 	பார்த்தாள்.
“இெதல்லாம்	ஒத்ைதயிேல	ெசய்கிறார்களா?”	என் 	ேகட் ,	ரங்கம்ைமயின்
கணவன்	இனிய	ெராட் ையப்	பிய்த் த்	தின்ப ம்	 ழந்ைதயின்	வாயில்
திணிப்ப மாக	அ பவித்தான்.

ரங்கன்	 றிக்	 ைமந்தான்.	‘இ வா	வரேவற் !	ஊரார்	அைனவ ம்	சிற்றப்பன்
சீற்றம்	கண் 	ஒேர	பக்கமாகப்	பின்வாங்கி	விட்டனேர!’

“என்ன	ரங்கி,	அண்ணன்	வந்ததற் 	வி ந் 	சைமக்க	ேவண்டாமா?	அரிசிச்
ேசா ம்	 ழம் ம்	ைவ”	என்றார்	தந்ைத.

வீட் ல்	அரிசி	ஏ ?	வாயிலில்	அவள்	ஓ னாள்.	கரியமல்லர்	வீட் ேலதான்	அவள்
கால்கள்	 ைழந்தன.

“எங்கள்	ரங்கண்ணன்	ஒத்ைதயிலி ந் 	வந் 	விட்டான்.	பட் ,	ெராட் 	எல்லாம்
வாங்கி	வந்தி க்கிறான்.	 மி	வாங்கிக்	கிழங் 	ேபாட் க்கிறானாம்.	அரிசி
ெகாஞ்சம்	தா ங்கேளன்.	அண்ண க் 	அரிசி	சாப்பிட் ப்	பழக்கம்”	என்
படபடத் ப்	ெப ைம	பா னாள்.

“சிற்றப்பன்	சண்ைட	ேபாட்டாராேம?”	என்றாள்	கரியமல்லரின்	 த்த	மகள்.

“அவ க் 	உடம் 	சரியில்ைல”	என் 	 றிவிட் ,	ப யரிசிைய	வாங்கிக்	ெகாண்
அவள்	ஓேடா 	வந்தாள்.	அ ப் 	எரிய	ைவத் ச்	ேசா ம்	 ழம் ம்	ஆக்கினாள்.



தன்	வீரப்	பிரதாபங்கைளக்	ேகட்க,	அந்தக்	கி ஷ்ணன்	வீட் லி ந் 	 ட	எவ ம்
வரவில்ைல	என்பைத	அறிந்த	ரங்க க் 	ஆற்றாைம	ெவ த் 	வந்த .
“கி ஷ்ணன்	இங் 	இல்ைலயா?”	என்றான்.	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற்ற	கி ஷ்ணன்
ஊர்	தி ம்பியைதக்	 றி	இ ந்தாேர	ஒழிய,	அவன்	பா ைவ	மணக்க
இ ப்பதாகத்	தந்ைத	அவனிடம்	 ன் 	 றவில்ைல.

இந்தச்	சமயம்	சட்ெடன் 	நிைன க் 	வந்தாற்	ேபால்	ரங்கனின்	தந்ைத,
“கி ஷ்ணன்	பா ைவக்	கட்டப்	ேபாகிறான்	ரங்கா,	ெதரி மா?	ேநற் 	வைர
இங்ேகதான்	இ ந்தான்.	ேநற் த்தான்	மணிக்கல்லட் 	ேபாகிறான்”	என் 	எரி ம்
ெகாள்ளியில்	எண்ெணைய	ஊற் வ 	ேபால்	 றி	ைவத்தார்.

“என்ன !	பா ைவயா?”

அவன்	ெகாதித் 	எ ந்த 	ேபால்	ேகட்டைத ம்,	விழிகள்	உ ண்டைத ம்	கண்
தந்ைத	சற் 	பரபரப் டேன,	“ஏன்?	பா க்ேக	இஷ்டம்	ேபால்	இ க்கிற .	ேதவர்
பண் ைக	ஆன ம்	கல்யாணம்	ைவத் க்	ெகாள்வதாகக்	ேகள்வி”	என்றார்.
“அெதப்ப 	 ம்.	 ைறக்காரன்	இல்ைலயா?	அவன்	என்ன	பணம்	ைவப்பான்?
அதற் 	ேமல்	நான்	ைவக்கிேறன்!”

மகன்	ெகாண் 	வந்த	உயர்தர	ம ப் ட் ைய	உைடத் த்	தந்ைத	வாயில்	ஊற்றிக்
ெகாண்டார்.

“என்ன	ெசால்ேற	தம்பி?”	என்றார்	அசட் ச்	சிரிப் டன்.

“என்ன	ெசால் வதா?	அெதப்ப ப்	பா ைவ	ேவற்றான்	கட்ட	 ம்?	ேஜாகி
திராணியற் க்	ேகாயிலில்	இ ந்தால்	நான்	இல்ைலயா?	எனக் 	உரிய	ெபண்ைண
அவன்	எப்ப க்	கட்டலாம்?”

தந்ைத	விழித்தார்,	‘யாைன	ேபான்ற	கரியமல்லரின்	 ம்பத் க்ேக	எதிர்	நிற்க,
இந்தப்	ைபயனின்	இளைமத்	ைதரியம்	 ணி 	ெகா க்கிறதா,	அன்றி	அத்தைன
ெசல்வம்	ேசர்த் 	விட்டானா?’

“இேதா	பா ங்கள்	அப்பா,	நான்	இப்ேபாேத	அல்ல 	நாைளேய	மணிக்கல்லட்
மாமனிடம்	ேபாய்,	பா ைவ	அைழத் 	வரச்	சம்மதம்	ேகட்ேபன்”	என்றான்.

ெவ 	காலத் க் 	 ன்பி ந்ேத	அவன்	இளம்	உள்ளத்தில்	பதிந்தி ந்த	ெபாறாைம



உணர்வின்	ெபாறி,	கரியமல்லர்	 ம்பத்தின்	மீ 	 ைக	கிளப்ப	வாய்ப் 	உண்டாகி
விட்ட .

“ஏன்	தம்பி,	பா 	ஒ த்திதானா	ெபண்?	உலகிேல	ேவ 	ெபண்ேண	இல்ைலயா
உனக் ?”	என்றார்	தந்ைத	ம வின்	காரல்	ஏ ம்	த த த்த	 ரலில்.

“என்ன	ப ப் ,	பிரமாதம்	 ரட் 	விட்டான்!	பன்னிரண் 	வ ஷம்	 ன் 	ஒன் ம்
இல்லாமல்	ஓ ய	நான்	இன் 	ஊன்றிப்	பிைழத் ச்	சம்பாதிக்கக்	கற்றி க்கிேறன்.
இவன்	சம்பாதிப்பானா?	கரியமல்லராக	இ ந்தால்	என்ன?	ேவ 	எந்தக்	கர யாக
இ ந்தால்	என்ன?	ரங்கன்	பின்வாங் வானா!”	என்றான்	ேராசத் டன்.

ேபசின	ைக டன்	பட் த்	 ணிகைள	நாசமாக்கிக்	ெகாண் ந்த	 ழந்ைதைய
அ த் த்	 ணிகைளப்	பறித் ப்	பத்திரமாக	ம த்தான்.	ரங்கம்ைமயின்	 கம்
ன்றிய .

ரங்கம்ைம	ஆக்கிய	வி ந் ,	அன் 	அவள்	கணவ க் த்தான்	 ைவயாக
இ ந்த .	ம வின்	மயக்கிேலேய	நிைறெவய்தி	விட்ட	தந்ைத,	ேசாற்ைற
சிக்கவில்ைல.	ரங்க க்ேகா,	ேதால்வி	கண் விட்டாற்	ேபான்ற	ஒ 	 ைமச்சலில்

ெநஞ் 	எரிந்த .

பா 	எப்ப 	அவைனக்	கட் வாள்?	தன்ைன	விட	அந்தக்	கி ஷ்ணன்	பயல்	எந்த
விதத்தில்	ேமம்பட் ப்பான்?	 ைறக்காரைன	அவள்	அப்ப 	மறந் 	வி வாளா?

அன்றிர 	 வ ம்	அவன்	இந்தக்	ேகள்விகேளா 	 ரண் 	 ரண் 	ப த்தான்.
அவன்	ெசல்வத் க் 	வரேவற் 	இல்ைல;	 கழ்	இல்ைல;	ெபண் ம்	இல்ைலயா?
ஏற்கனேவ	அவன்	பீமனிடம்	ெசால்லி	அ ப்பியி க்கிறான்;	பீம ம்	அைத
ஆதரிப்பவனாகப்	ேபசினாேன!

ஒ ேவைள	ெவ நாட்களாகக்	கி ஷ்ண க் ம்	பா க் ம்	ெதாடர்
இ ந்தி க்கக்	 ேமா?	அப்ப 	இ ந்தால்?

இந்தக்	ேகள்வியில்	வந் 	நின்ற	அவனால்	அைமதி டன்	ம நாைள	மரகத
மைலயில்	கழிக்க	 யவில்ைல.	பகல்	உண க் ப்	பின்	அவன்
மணிக்கல்லட் க் க்	கிளம்பி	விட்டான்.

அவன்	ஹட் ைய	அைடந்த	சமயம்,	பிற்பகல்	கழிந் 	மாைலயாகிக்
ெகாண் ந்த .	வானம்	மப் ம்	மந்தார மாக	இ ந்த .	ேகாட் ம்



தைலப்பாைக மாக	அவன்	அ கில்	ெசல் ம்	வைரயி ம்	ஊர்	மக்க க்
அவைன	இன்னாெரன்ேற	இனம்	 ரியவில்ைல.	ெபண்க ம்	 ழந்ைதக ம்	யாேரா
என் 	விரிந்த	விழிக டன்	அ கில்	வந் 	ேநாக்கினார்கள்.

“ஓ!	மாதண்ணன்	மகனா?	ரங்கனா?	இத்தைன	ெபரியவன்	ஆகிவிட்டாேன?
நல்லாயி க்கிறாயா?”	என்பன	ேபான்ற	 ரல்க டன்,	 தியவர்க ம்
ெபண்மணிக மாக	அவைனச்	 ழ்ந் 	ெகாண் 	விசாரித்தார்கள்.

அப்ப 	விசாரித்தவர்களில்	கி ஷ்ணனின்	தா ம்	இ ந்தாள்.	கி ஷ்ண ம்
வாயிலில்	கலகலப் க்	ேகட் 	ெவளிேய	வந்தான்.	ஒ 	ைகயில்	விரிந்த	 த்தகம்;
விரல்களில்	தங்க	ேமாதிரங்கள்;	 க்ைகச்	சட்ைட.

ரங்கன்	அத்தைன	மக்களிைடேய ம்	இ ந் 	மீண் ,	கி ஷ்ணைன	விழித் ப்
பார்த்தான்.	கி ஷ்ணனின்	கண்களில்	அைமதிேய	நிைறந்தி ந்த .

“என்ன	கி ஷ்ணா?	நிைனப்பில்ைலயா?	நல்லாயி க்கிறாயா?”	என் 	தன்
ெபாறாைம	உணர்ைவ	வி ங்கிக்	ெகாண் 	ரங்கன்	 சலம்	விசாரித்த	ேபா ,
கி ஷ்ணனின்	இதழ்களில்	சி 	 ன்னைக	ெநளிந்த .	“ஊர்ப்பக்கம்	இப்ேபாதான்
நிைன 	வந்ததா?”	என்றான்.	இச்சமயத்தில்	பா 	கிரிைஜ	பின்	ெதாடர	வாச க்
வந்தாள்.	ரங்கன்	பிரமித் ப்	ேபானான்.

அேடயப்பா!	மின்னல்	ேபால	அல்லவா	கண்ைணப்	பறிக்கிறாள்?	அங்கங்களில்	தான்
எத்தைன	வாளிப் !	ேமற்ேபார்ைவயாக	இ ந்த	 ண் 	விலகியி ந்த .
இளேவய்கள்	ேபான்ற	ேதாள்கைளச்	சட்ெடன் 	நன்றாக	 க்	ெகாண்ட	அவள்
கலகலெவன் 	ரங்கைனப்	பார்த் ச்	சிரித்தாள்.

“ஓ ப்	ேபான	அண்ணனா?	வா ங்கள்	ரங்கண்ணா!	நல்லா	இ க்கிறீர்களா?	ஓ ப்
ேபான 	ேபால்	ெசால்லாமேல	ஓ 	வந் 	விட் ர்கேள!”	என்றாள்.

ரலில்	ேகலி	இைழேயா ய .	ரங்கனின்	ெநஞ்சில்	அ 	 க்ெகன் 	ைதத்த .

“மாமன்	மகளிடம்	ெசால்லிக்	ெகாண்டா	வர	ேவண் ம்?	என்ன	கி ஷ்ணா?”
என்றான்	எரிச்சைல	வி ங்கிக்	ெகாண் .

அவன்	ேபசிய	விதம்	கி ஷ்ண க் க்	ெகாஞ்ச ம்	பி க்கவில்ைல.

நாகரிகம்,	கல்வி	கற் த்	ேதர்ந்த	மனிதர்க டன்	பழகி	வரேவண் ய



ெதான்றா ம்.	ெவ ம்	பட்லரிட ம்	ேவைலயாட்களிட ம்	பழகிய	இவ க்
ஆங்கிலம்	ேபசத்	ெதரிந்தி க்கலாம்.	மரியாைத டன்	பழ ம்	 ைற	எப்ப த்
ெதரிந்தி க் ம்?

“நான்	ெசால்வ 	சரிதாேன?	என்ன	கி ஷ்ணா?”	என்றான்	ரங்கன்	மீண் ம்.

“நான்	என்ன	ேப வ ?”	என்றான்	கி ஷ்ணன்	அலட்சியமாக.

“என்ன	ேப வதா?	ஊேர,	பி.ஏ.	ப த்த	கி ஷ்ணன்	ேப கிறான்	என் 	தம்பட்டம்
ெகாட் கிறார்கேள	என் 	ேகட்ேடன்.”

கி ஷ்ணன்	ம ெமாழிேய	 றவில்ைல.

“ஒத்ைதயிலி ந்தா	வ கிறாய்	தம்பி?”	என்றாள்	ஒ 	கிழவி.
“ஆமாம்.	கிழங் 	ேபாட் க்கிேறன்.	ஒ 	மைழ	வந் 	 ைள	வந்தாயிற் ”	என்
ரங்கன்	கி ஷ்ணைன	நிமிர்ந் 	பார்த்தான்.

“பா ,	என்ன	நிற்கிறாய்?	அம்ைம ம்	அப்ப ம்	ேதாட்டத் க் ப்	ேபாயி ந்தால்,	நீ
இப்ப த்தானா	உபசரிப்ப 	வந்தவைர?”	என்றாள்	இளம்ெபண்.

“ ைறக்காரர்	வந் 	விட்டாேர	என் 	மைலப்பாக	இ க் ம்”	என்றாள்	ஒ
ம் க்காரி.

“பார்த்தாயா	கி ஷ்ணா?	நான்	ேபாட் க் 	வந் விட்ேடன்	என்கிறார்கள்!”	என்றான்
ரங்கன்.

ப த் 	மரியாைத	ெதரிந்த	கி ஷ்ண க் 	அ 	பரம	விகாரமாக	இ ந்த .
இந்தச்	சமயம்	தாத்தா ம்	மணிக்கல்லட் 	மாம ம்	மாமி ம்	பரபரப்பாக	வந்
விட்டார்கள்.	ரங்கைனச்	 ற்றி	நின் 	விசாரைணகளால்	திணற	அ த்தார்கள்.

கி ஷ்ணன்	ந வப்	பார்த்தான்.	தாத்தா	விடவில்ைல.	அவைனப்	பி த்
அைழத் க்	ெகாண்டார்.	இன்ெனா 	ைகயில்	ரங்கைன ம்	பி த் க்	ெகாண்
அவர்	வீட் க் ள்	வந்தார்.	பா 	உள்ேள	ேபாய்விட்டாள்.

“தாத்தா,	ேநராகேவ	ேகட்கிேறன்.	நான்	பீமைனப்	பார்த்ேதேன,	அவன்	ெசய்தி
வந் 	ெசால்லவில்ைலயா?	 ைறக்காரன்	இ க்க,	மற்றவன்	பா ைவக்	ெகாள்வ
நியாயமா?”	என்றான்	ரங்கன்	பளிச்ெசன் .



“அப்ப 	யார்	தம்பி	ெசான்னார்கள்?	எத்தைன	நாைளக் 	 ன்ேன	 ந்த
விஷயம்,	ேஜாகிக் 	கிரிஜா	என் ம்,	பா ...”

“அம்மா!”	என் 	பா 	 க்ேக	 கம்	சிவக்கப்	பாய்ந் 	வந் 	அைழத்தாள்.

ரங்கனின்	 கம்	 ங்கிய ;	கி ஷ்ணனின்	 கம்	மலர்ந்த .	தாத்தா	இ வர்
கங்கைள ம்	ேநாக்கினார்;	 ன்னைக	ெசய்தார்.

கிரிைஜ	ஒ 	கலயத்தில்	ேமா ம்,	 வைள ம்	ெகாண் 	வந் 	ைவத்தாள்.

“ேமார்	சாப்பி ங்கள்”	என் 	மாமா	உபசரித்தார்.

கி ஷ்ண க் 	அங் 	ரங்க க் ச்	சமமாக	உட்காரேவ	பி க்கவில்ைல.	ஒ
ெபண்ைணக்	ெகாள்வ 	ெவ ம்	 ைற	எந்த	பந்தத்தில்	மட் ம்	நிர்ணயிக்கப்ப ம்
ெசயலா?	அவன்	ெம கைடந்த	உள்ளத்தில்,	தி மணப்	பந்தம்	என்ப 	அவிழ்க்க

யாத,	விலக	 யாத	இ கிய	பிைணப்பாக	இ க்க	ேவண் ம்	என்
தீர்மானம்	இ ந்த .

அவர்கள்	ச தாயத்தில்	தி மணத்ைதப்	பற்றி	இ ந்த	 றிக்ேகாள்	மிக	மிக
உன்னதமான 	என்பதில்	ஐயேம	இல்ைல.	மலர்கள்	நாரின்	பிைணப்பிலி ந் 	ந வி
விடக்	 டா 	என்பதற்காக,	நாைர	இ க்கி	மலைரத்	 வண் 	விழச்
ெசய்வதாகத்	தி மணக்	கட் ப்பா கள்	க ைமயாக்கி	ைவத்தி க்கப்படவில்ைல.
மலர்	சரத்ேதா 	இைணந் 	 ங்க	ேவண் ம்;	மங்ைக	 ந்த	இடத்ைதப்
ெபாலியச்	ெசய் ,	அந்தக்	 ம்பக்	ெகா ையத்	தைழக்கச்	ெசய்பவளாக	இ க்க
ேவண் ம்	என்பேத	லட்சியம்.	இந்த	உயர்	ேநாக்கத்தினால்,	கட் ப்பா களில்
ஓரள 	தளர்வதற் 	உரிைம ம்	உண் .	அன்ெபன் ம்	ஒட் தல்	இரண்
உள்ளங்களி ம்	இயற்ைகயாகக்	 ைகயில்,	எந்தக்	கட் ப்பா ம்	ேதைவயில்ைல
அன்ேறா?

இந்த	உயர்	ேநாக்கத்ைத	உணராமல்,	தி மண	வீ களில்	இ ந்த	சந் க்கைளச்
யநலத் க் 	உபேயாகித் க்	ெகாள் ம்	வழிகள்	ஒழிய	ேவண் ம்	என்ப

அவன்	க த்தாக	இ ந்த .	ஒ த்திையக்	ெகாண் ,	அன்ேபா 	உவந் 	வாழ,
தி மண	விதிகளில்	கட் ப்பா 	ேவண் ம்	என் 	அவன்	அப்ேபா 	உ தியாக
நிைனத் ,	அைதச்	ெசயலாற்ற	எண்ணம்	ெகாண் ந்தான்.

பா க் த்	தன்	மீ ள்ள	அன்ைப	அவன்	அறிவான்.	அவ்வன் 	அவனிட ம்



நிைறந் ள்ள .	எனேவ,	ரங்கன்	வி ம்பத்தகாத	 ைறயில்	அல்லேவா
நடக்கிறான்?

கி ஷ்ணனின்	மன	ஓட்டம்	இவ்விதம்	எங்ெகங்ேகா	சஞ்சரித் க்
ெகாண் க்ைகயில்,	ரங்கன்	 யப்பிரதாபம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தான்.	தன்னிடம்
ஐந் 	ெவள்ளிப்	பரிசம்	ைவக்க ம்	ெபா ள்	உண் 	என் 	ஜாைட	காட் னான்.

தாத்தா	ேயாசைனயில்	ஆழ்ந்தவராகத்	தைலைய	ஆட் க்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்.
ரங்கன்	சற் 	நி த்திய ம்,	“இங்ேக...	இப்ேபா 	பணத்ைதப்	பற்றிப்	பிரச்சைன
இல்ைல.	நீ ம்	பணம்	ெகா ப்பாய்.	கி ஷ்ண ம்	சைளக்க	மாட்டான்.	இப்ேபா ...
பணப்	ேபாட் 	ேவண்டாம்.	ஒ 	பலப்	ேபாட் 	நடத்தினால்	என்ன	என்
பார்க்கிேறன்!”	என்றார்	கம்பீரமாக.

“அ 	நல்ல .	ஒ 	ெபண் க்காக	இ வர்	பலத்ைத ம்	பரிேசாதிப்ப 	ேபான்ற
ேவ க்ைக	கிைடயேவ	கிைடயா ”	என்றார்	மாமன்.

“அ 	சரி;	அ 	சரி”	என் 	மாமி	ஆேமாதித்தாள்.

இதற் ள்	சைமயலைற,	உள்	மைன	வழியாக	வந்த	மாதியின்	 ரல்	ஒலித்த .
“இரண் 	ேபரில்ைல.	 ன் 	ேபர்	என் 	ெசால் ங்கள்.	ேஜாகி ம்	பா வின்
ைகையப்	பற் ம்	 ைற ைடயவன்	அல்லவா	அண்ணா?”	என்றாள்.

தி க்கிட்டாற்	ேபால்	கி ஷ்ணன்	நிமிர்ந்தான்.	ரங்க ம்	விழிகள்	நிைலக்க,
வாயிற்ப யில்	நின்ற	ேஜாகியின்	தாையப்	பார்த்தான்.

“அட,	நீ	எப்ேபா 	வந்தாய்	தங்கச்சி?”	என்றார்	அண்ணா.

“நான்	வந்தப்ேபா,	நல்லேவைள,	ேஜாகி	இன் ம்	பத் 	நாளில்	ேகாயிைல	விட்
வ வான்.	அந்தப்	ேபாட் யில்	அவ ம்	உண் ”	என்றாள்	திடமாக.

“இன் 	பதிைனந்தாம்	நாள்,	திங்கட்கிழைம	நம்	மரகதமைல	ெஹத்தப்பா	ேகாயில்
ன்	இ க் ம்	உ ண்ைடக்	கல்ைல	யார்	 க்கிக்	ெகாண் 	இரண்ட

நடக்கிறார்கேளா,	அவேர	ேபாட் யில்	ெவன்றவர்.”

தியவரின்	 ரல்	அைமதி டன்	ஒலித்த .

கி ஷ்ண க் 	 கத்தில்	ெசம்ைம	ஓ ய .



ரங்கன்	எக்களித்தான்.	‘ஹம்,	பா 	எனக்ேக	உரியவள்.	ேஜாகிப்	பயல்	ஒ ேவைள
உண் 	 ச்சியாக	இ ப்பான்;	இந்தக்	கி ஷ்ணன்	ெவ ம்	ஒல்லிப்	பயல்,	ெபண்
பிள்ைள	ேபால்	 கம்	சிவக்கிற ’	என் 	எண்ணியவண்ணம்,	க விழிகள்
நிைலக்க	சங்கடத் டன்	பாட்டனாைரேய	ேநாக்கி	நின்ற	பா ைவேய	பார்த்தான்.

ம கணம்	அவள்	 கம்	அேத	ேநாக் டன்	கி ஷ்ணனின்	மீ 	லயித்த	ேபா ,
ரங்கன்	ேராசத் டன்,	‘உன்ைன	எனக் 	உரியவளாகச்	ெசய் 	ெகாள்ளாமற்
ேபானால்	நான்	ரங்கனல்ல’	என் 	தனக் ள்	க விக்	ெகாண்டான்.
---------	
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ேஜாகியினால்	ெவ 	ேநரம்	வைரயி ம்	அந்தச்	ெசய்திைய	உண்ைமயாக	நம்ப
யவில்ைல.	நாம்	நிைனத்தப 	எ ம்	நடக்கா .	அைனத் ம்	அவன்	ெசயல்

என்ப 	அவ ைடய	வாழ்வின்	ஒவ்ெவா 	ப யி ம்	நிதர்சனம்	ஆகிவி கிறேத!
சற் ம்	நிைனக்காத	விதமாக	அவன்	பால்	கறக் ம்	உரிைம	ெபற்றான்;	ேகாயில்
பணிக் 	உரியவனானான்.	அ ேபால்...

ெபரியப்பன்	ெசய்திையக்	 றிவிட் ப்	ேபான	பின் ம்	 ட,	அன் 	ெவ ேநரம்
அவன்	ஏேதா	ஒ 	நீண்ட	கனவினின் ம்	விழித் க்	ெகாண்டாற்ேபால ம்,	பிற
பளாெரன் 	வந்த	 ரிய	ஒளியிேல	அவன்	கண்ட	காட்சி	ெபாய்யாகிவிட்டாற்
ேபால ம்	அவ க் த்	ேதான்றிய .	பா 	தனக் 	உரியவள்	என்ற	உணர்
எப்ப ேயா	அவன்	உள்ளத்தில்	ேவ ன்றியி ந்த .	தன்	வாழ்ைவப்	பற்றி
நிைனக்ைகயில்,	 த் க் ங் ம்	ெச ேபால்	அவைன	மகிழ்ச்சியில்
ஆழ்த்திய .	அந்த	உணர்ைவ,	அந்தப்	 ச்ெச ைய,	கி ஷ்ணன்	அவைள	மணக்க
இ க்கிறான்	என்ற	ெசய்தியால்,	ேகாடரி	ெகாண் 	வீழ்த் வ 	ேபால்,	ெபரியப்பன்
வீழ்த்தி	விட்டார்.	என்றா ம்	அவன்	மனம்	ெநறியா ம்	சீலத்தா ம்	பண்பட்ட
மனமன்ேறா?

எனேவ	அந்த	ஆைசப்	 ஞ்ெச 	வீழ்ந் விட்ட	ேபாதி ம்	அவன்	சிறி 	ேநரந்தான்
ம ண் 	நின்றான்.	பிற 	தன்ைன	வ த்திய	ேசாகத்ைதக்	கைளந் 	விலக்க
மனைதப்	பலவிதங்களில்	ேத தல்	ெசய் 	ெகாள்ள	 யன்றான்.	அவேள
கி ஷ்ணைன	வி ம்பி	மணப்பதாக	இ ந்தால்	அவன்	தாபம்	ெகாண் 	பயன்
என்ன?	உண்ைமயில்	கி ஷ்ணன்	அவைன	விட	உயர்ந்தவன்	அல்லேவா?	ெசல்வ
வளம்	ெபற்ற	இைளஞன்;	அவர்கள்	மண் க்ேக	 ைமயாகப்	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற
இ ப்பவன்.	அவ க் 	ஈடாக	ேஜாகி	தன்ைன	நிைனப்ப 	த ேமா?	அவ ைடய
உள்ளத்தில்	பா 	அன் க் 	உரியவளாக	இ க்கிறாெளன்றால்,	அவள்	நல்ல
விதமாக	வாழ்ந் ,	நல்ல	மக்கைளப்	ெபற் 	 ன் க் க்	ெகாணர்வதில்	தாேன
அவன்	சந்ேதாஷம்	கான	ேவண் ம்.

இத்தைகய	எண்ணங்கள்	ெகாண் 	பற்பல	விதங்களாகப்	 ைனக் ட் ையப்
பழக் வ 	ேபால்	மனத்ைதச்	சமாதானம்	ெசய் 	ெகாண் 	அவன்	அடங்கி
இ ந்த	நிைலயிேல,	ரங்கன்	வந் 	மணிக்கல்லட் 	ெசன்ற	ெசய்திையப்	ெபரியப்பன்
றிப்	ேபானான்.	ஆனால்	அவ ைடய	தந்ைத	ரங்க க் 	அளித்த	வரேவற்ைபப்

பற்றி	மட் ம்	 றவில்ைல.	ம நாள்	தந்ைதக் க்	க ங்	காய்ச்சல்	ஏறிய ம்,



பஞ்சாயத்தார்	அவசரக்	 ட்டம்	ேபாட் ,	ேஜாகிையக்	ேகாயில்	எல்ைலயிலி ந்
வி வித் 	விட்டார்கள்.	தீயைணக்கப்	ெபற் ,	ேஜாகி	வி தைலயாகி	வீ
வந்தான்.	கீழ்	மைலயிலி ந் 	ேகாயில்	எல்ைலையக்	காக்கத்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
ைபயன்	அவ்வள 	சீல ைடயவனா	என் 	 ட	எல்லா ம்	ஆேலாசைன
ெசய்யவில்ைல.

பல	ஆண் கள்	தவம்	இ ந்த	 ைல	விட் ,	சின்னஞ்	சி வனாக	அவன்
விைளயா 	மகிழ்ந் 	தைரயிேல	காைல	ைவத்த	ேபா 	 கர்ந்த	இன்பத்ைத
அளவிட் க்	 ற	 மா?	ஹட் யில்	வீட் க் 	வீ 	மாற்றம்	கண் ந்த .
ஆனால்	அவன்	ெசாந்த	மைன,	 	ெம 	அழியாமல்	அவன்	கண் ந்த	மைன,
ெவள்ைளப்	 ச்சிழந் 	ேதாற்றம்	அளித்த .	ெகாட் ல்	எ ைமகளில்	இரண்ேட
இரண் 	மிஞ்சியி ந்தன.	 றமைனயில்	ஐயனின்	ப க்ைக	நிரந்தரம்	ஆகிவிட்ட .
ம ந் 	அைரக் ம்	 ழிக்கல்	ப க்ைகய கிேலேய	வந் 	விட்ட .	தானியம்
நிரம்பி	வழி ம்	ெபட் 	காலியாகக்	கிடந்த .	பால்மைனயிேல	ஐயன்	உ த் ம்	ம
ஆைட,	அ க் ப்	பி த் த்	ெதாங்கிய .	பளிச்ெசன் 	இ க் ம்	அ ப்ப ,
எத்தைன	தினங்களாகேவா	ெம காமல்	இ ந்த 	ெதரிந்த .
ஆமணக்ெகண்ெணய்க்	 டம்,	ெம 	பி த் த்	 சி	ப ந் 	உதவாத
சாமான்க டன்	கிடந்த .

அவன்	உள்ளம்	விம்மிய .	பன்னிரண் 	ஆண் களில்	அந்த	வீ 	வளைம	 ன்றி
வறட்சி ம்	கண் விட்ட .

மஞ்சள்	படர்ந்த	 கத் டன்	ேசாைகயாகிக்	கிடந்த	தந்ைதய கில்	ேஜாகி	வந்
நின்றான்.	தந்ைத	மகைன	நிமிர்ந் 	ேநாக்கினார்.	கண்களில்	நீர்	 ளிர்த்
நின்ற .

‘இரிய	உைடயா க் 	மகைனப்	பணி	ெசய்ய	வி ேவன்.	என்	கடன்	தீ ம்;	இந்த
வீட் ல்	நலம்	ெகாழிக் ம்’	என் 	எண்ணினாேர!	வீ 	ெசல்வச்	ெசழிப் டன்
விளங் கிறதா?	இல்ைல.	உைழக் ம்	ஆைள	ேநாய்ப்	ப க்ைகயில்	தள்ளிவிட்டேத!
ஆனால்,	ைபயன்	வந் விட்டான்;	ேஜாகி	வந் 	விட்டான்.	தைளயகன்ற
ெப ச்சில்	இ தயம்	விம்மிய ;	 ச் 	 ட் ய .

அவ ைடய	மகனாக	ேஜாகி	நின்றான்.	ெமலிந்தாற்	ேபால்	ேதான்றினா ம்
இ ம்பான	உடல்	ெவண்ைமயில்	மண்ணின்	ெசம்ைமயான	சாரேமறிய	ேமனி,
“ேஜாகி!”	என் 	மகனின்	ைககைளத்	தந்ைத	பற்றிய	ேபா 	அவர்	கண்கள்	ெபால
ெபாலெவன் 	நீைரச்	சிந்தின.



“தானம்	வாங்கி	உண் ம்	நிைலக் 	வந் விட்ேடனடா	மகேன!	உைழக்காமல்,
விைதக்காமல்	பிறர்	ைகேயந்தி	உண் ம்	நிைலக் 	வந் 	விட்ேடனடா	ேஜாகி!”
என் 	மகனின்	ைககைளக்	கண்ணீரால்	நைனத் 	விட்டார்.

நைனந்த	ைகயால்	தந்ைதயின்	கண்ணிைரத்	தனயன்	 ைடத்தான்;	“நான்
வீட் க் 	வந் 	விட்ேடேன	அப்பா,	வானம்	இ க்கிற ;	என்	ைககள்
இ க்கின்றன;	மண்ணில்	உைழக்க	மகனாய்	நான்	இ க்கிேறன்.	ஓராயிரம்
ேப க் 	நான்	உணவளிப்ேபன்	அப்பா.	நான்	உங்கள்	மகன்;	உங்கள்	மகன்!”

லிங்ைகயா	ஆனந்தக்	கண்ணீர்	ெசாரிய,	ப க்ைகயிலி ந் 	எ ந் 	மகைன
மார் றத்	த விக்	ெகாண்டார்.	“ஐய க் ப்	பணி	ெசய்தவன்	நீ;	உனக் 	ஒ
ைற ம்	வரா ”	என் 	வாழ்த்தினார்.

அ கில்	வந்த	தாய்,	“உ ண்ைடக்கல்	களி ண்ைட	ேபால்	ெபயர்ந் 	வர,	பா 	நம்
வீட் க் 	வர	ேவண் ம்	என் 	வாழ்த் ங்கள்.	நான்	அன் 	விற க் ப்
ேபானவள்,	ெவட்கம்	விட் 	மணிக்கல்லட் 	ெசன்ேறன்.	‘என்	ைபய க் 	உன்
ெபண்ைணத்	த வதாகப்	ேபசிய	ேபச்சின்	நாணயம்	ெவள்ளிப்	பணத்ைதக்
கண்ட ம்	பறந் 	விட்டதா?’	என் 	ேகட்கப்	ேபாேனன்.	ேதனர்	க ைண	ஐயனின்
வாயில்	பலப்ேபாட் 	என் 	வந்த .	ேஜாகி ம்	பந்தயத்தில்	கலந் 	ெகாள்வான்.
‘ெஹத்தப்பா	ேகாயில்	உ ண்ைடக்	கல்ைலத்	 க்க	அவ ம்	வ வான்’	என்
றிேனன்.	நீங்கள்	வாழ்த் ங்கள்”	என்றாள்.

லிங்ைகயா க் ப்	பந்தயம்	பற்றிய	விவரம்	ெதரி ம்.	ேஜாகி	கலந் 	ெகாள்ள
ேவண் 	அவள்	பந்தய	நாைளக்	 டத்	தள்ள	 யன்றி க்கிறாள்	என்பைத ம்
அறிவார்.	ஆனால்	ேஜாகி	 வ ம்	அறிந்தி க்கவில்ைல.

லிங்ைகயா	பதில்	ெசால்லவில்ைல.	அவர்	 கம்	பளபளத்த .	அந்த	ரங்கன்,
மகைனப்	ேபால்	வளர்த்த	ரங்கன்	-	ேநர்பாைத	இல்லாமல்	வழி	பிறழ்ந் 	ெசல்பவன்	-
அவ க் 	நன்ைம	எப்ப 	வ ம்?	பால்	கறப்பைதப்	 னிதச்	சடங்காக ம்,	பாைலப்
னிதமாக ம்	நிைனக் ம்	 லத்தில்	பிறந்த	அவன்,	பால்	பண்ைண	ேமஸ்திரியாக
ஒ ங்காகவா	பணியாற் வான்?	தி ட் ப்	பால்	விற் த்	தந்திரங்களில்	ேதர்ந்த
பணம்	ேசகரிக் ம்	உண்ைமைய	அந்தக்	கண்கேள	அல்லேவா	அவர்	மனத் க்
உைரத்தன?	உண்ைமயாக	அவன்	கவடற் 	வாழ்ந்தால்,	சிற்றப்பனிடம்	அன்பாக
வந் 	சமாதானம்	 றியி க்க	மாட்டானா?	அந்தப்	ைபயைனக்	காணாமல்
இ ந்தாேல	சமாதானமாக	இ ந்தி ப்பாேர!	ரங்கைனக்	கண்ட	பின்,	பாசம்
அைலந்த	ெநஞ்சில்,	அவைன	நல்வாழ் க் த்	தி ம்பச்	ெசல் ம்	வழிகைளப்
பற்றிய	எண்ணங்கெளல்லாம்	ஊசலா ன.



ேஜாகி	தங்கம்;	அவ க் 	வ கிறவள்	எப்ப 	இ ந்தா ம்,	அவைள ம்	அவன்
தங்கமாக்கி	வி வான்.	ஆனால்	ரங்க க்ேகா?	அவைனப்	 டமிட்ட	ெபான்னாக்க,
ஓர்	உயர்	கன்னியல்லவா	 ைணயாக	அைமய	ேவண் ம்?	 தல்	 தலாகப்	பிறவி
எ த்த ம்	அன்பாக	நிற் ம்	ெபண்	 ைணயான	அன்ைனைய	அவன்	இழந்
விட்டான்.	அவன்	ேவண் 	வி ம்பி,	பா ைவ	மணக்க	வந்தி க்கிறான்.
இம் ைற ம்	அவ க் 	ஏமாற்றம்	ேவண்டாம்.	பா ,	இந்த	வீட் க்ேக	ரங்க க்
மைனவியாக	வரட் ம்;	ேகாணல்	வழி	தி ந்தட் ம்.	மனெவ ச்சிைய	அவர்
ேமற் றிய	எண்ணங்க டன்	வி ங்கிக்	ெகாண் 	ெமௗனம்	சாதித்தார்.

“ஏன்	ேபசாமல்	ெமௗனம்	சாதிக்கிறீர்கள்?	நீங்கள்	ஒ 	நா ம்	நம்	 ம்பத் க்
வாய்	திறந் 	நன்ைம	 றியதில்ைல.	உங்கள்	மகைன	வாய்	திறந் 	வாழ்த்த
உங்க க் 	மனமில்ைலேய?	ஒ 	ேவைள	உண் ,	ெவ ம்	ேகாணியில்	என்	மகன்
ப த்தைத	நிைனக்க	என்	மனம்	எத்தைன	ஆண் கள்	எப்ப க்	 றிய
ெதரி மா?	அந்தக்	 ம்பத் க்காக,	நீங்கள்	இந்தக்	 ம்ப	வளைமைய
இத்தைன	நாட்கள்	தியாகம்	ெசய்த 	ேபா ம்.	நான்	இம் ைற	ஒப்பமாட்ேடன்.”

மனம்	ெவ க்க	ஆற்றாைம	பீறிட்ட	ேபா ,	லிங்ைகயா	 ங்கிப்	ேபானார்.	அந்த
வீட் ல்	அவள்	 ந் 	ேவ 	எந்த	விதச்	 க	ெசௗகரிய ம்	ேகட்கவில்ைல.
ஒ 	வாய்ச்ெசால்,	ஒ 	தா ள்ளம்	 ளிர	வாய்ச்ெசால்	நல்காத	கணவர்,	அவர்
கடைம	இ மன்ேறா?

மகனின்	தைலயில்	ைக	ைவத்த	ேபா ,	அவர்	ைக	ந ங்கிய .	“பா 	இந்த
வீட் க் 	வரட் ம்.	உன்	ைகக் க்	கல் ண்ைட	கனம்	இல்லாமல்	வரட் ம்”	என்
வாழ்த்தினார்.

விவரங்கள்	அைனத் ம்	பிறேக	ேஜாகிக் ப்	 ரிந்தன.

மாதி	அன் 	பா ம்	ெநய் மாக	வி ந் ச்	ேசா 	ெபாங்கினாள்.	அ 	வைரயி ம்
வி ந் ண 	சைமத் 	எதிர்	வீட்டாைரக்	 ட	அைழக்காமல்	அவர்கள்	அைத
உண்டதில்ைல.	அன் 	அவர்கைள	அைழக்கவில்ைல.	ெபரிய	கலத்தில்	அப்ப ம்
பிள்ைள மாக	உண்ண,	மாதி	கண்	 ளிரப்	பார்க்க	வி ம்பினாள்.

அவள்	மனம்	ேநாகக்	 டாெதன் ,	லிங்ைகயா	உள்	மைனயில்	வந் 	அமர்ந்தார்.
வட் ல்	பளபளத்த .	ந ேவ	ெபான்னிறத்தில்,	சீனி	ேசர்ந்த	ெபாங்கல்,	பாலில்
ெவந்த	ெபாங்கல்,	பீன்ஸ்	கா ம்,	கிழங் ம்	ேபாட்ட	 ழம் ,	கீைரத்	 வட்டல்.



லிங்ைகயாவின்	நா க் 	ஒன் ேம	 சிக்கவில்ைல.	வட் யிலி ந் 	தந்ைத
எ த்த	ஒ 	கவைளத்ைதக்	 ட	வி ங்கவில்ைல;	தான்	உண் வைதேய
பார்த் க்	ெகாண் க்கிறார்	என்பைத	உணர்ந்த	ேஜாகி	தி க்கிட்டான்.	அன்ைன
அன் டன்	சைமத்த	உண ,	ெசால்ெலாணாத	 ைவ டன்	இ க்கிறேத!

“அப்பா,	நீங்கள்	ஒன் ேம	உண்ணவில்ைலேய!”	என்றான்.

“அவர்	சரியாக	உண் 	ஒ 	 றிஞ்சியாயிற்ேற?	ேஜாகி!	அவ க் 	உண
சித்தால்,	உடல்	ேநாய்	தீ ேம!	பாழான	 ம்பன்	ெசய்த	விைன	என்

ெசால் கிறார்கள்.	நா ம்	ஊர்ப்	ெபரியவர்களிடம்	 ட் க்	ெகாண்டாயிற் .	யார்
வீட் க் 	விைன	ெசய்ய	எண்ணி	இந்த	வீட் க் ச்	ெசய்தாேனா?”	என்றாள்
அம்ைம.

ேஜாகி	எ த்த	உணைவ	வாயில்	ேபாடாமல்	நிைலத்தான்.	 ைறக்	காய்ச்சல்	அவர்
ரத்தத்தின்	சத்ைதேய	உறிஞ்சி	விட்டேத!	காட் க்	 ம்பர்	தாம்	இந்த	விைனக் க்
காரணமா?	எவ க் ேம	தீைம	நிைனக்காத	தந்ைதக் ,	காட் க்	 ம்பர்
எதற் த்	தீவிைன	ெசய்ய	ேவண் ம்?	அவர்கள்	ேதனைடையத்	தி னாரா?
அவர்கள்	பயிரிட்ட	விைளைவ	விைலயின்றி	உண்டாரா?

“அம்மா,	நம்	 ம்பப்	 சாரி	வ வதில்ைலயா?”	என் 	ேகட்டான்.

“பதிைனந் 	நாட்க க் 	 ன்	ேதன்	ெகாணர்ந்தான்.	சாைம ம்	கிழங் ம்
ெகாஞ்சம்	இ ந்தன.	நீ	ேகாயிலில்	விைளவித் க்	ெகா த்த .	அைதத்	தந் ,
ம ந் க் த்	ேதன்	வாங்கிேனன்.	அப்ேபா ,	‘ ைச	ேபா கிேறன்,	மந்திரம்
சபிக்கிேறன்’	என்றான்.	நான்	ெபண்பிள்ைள,	என்ன	ெசய்ேவன்?”	என்றாள்	தாய்.

ேஜாகி	மனத் க் ள்	தீர்மானம்	ெசய் 	ெகாண்டான்.	 தற்கடைம	அவ க் க்
கல்யாணம்	அல்ல.	விைனைய	ைவத்த	அந்தக்	 ம்பனிடம்	ெசன் 	விைனைய
எ க்கச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.

பிற்பகல்	 ன் 	மணி	 மா க் ,	மைறந்தி ந்த	 ரியன்	ெமல்லத்	தைலநீட்
இளநைக	 ரிந்தான்.	ேஜாகி	ெவளிேய	ெசல்லச்	சித்தமாக	ஆைடகைள	மாற்றிக்
ெகாண்டான்.	அம்ைமயிடம்	ேகட் 	ஒ 	ெவள்ளிப்	பணம்	ெபற் க்	ெகாண்டான்.	

அவர்கள்	கிராமத்ைதச்	ேசர்ந்த	 ம்பர்	 யி ப்ைப	அைடய,
மணிக்கல்லட் க் க்	கீேழா 	ெசன் 	காட் ைடேய	 ந் 	இறங்க	ேவண் ம்.

ம்பர்களின்	 யி ப் கள்	ெப ம்பா ம்	காட் ைடேய	அைமந்தி ப்பைவதாம்.



பள்ளங்களில்	ஈரம்	தங் ம்	இடங்களில்	அவர்கள்	வசித்தா ம்,	காய்ச்சல்	ேநாய்
அவர்கைளப்	பி ப்பதில்ைல.	காரணம்	என்ன?

ம்பர்	 யி ப் க் 	அவன்	ெசன் 	எத்தைனேயா	ஆண் கள்	ஆகிவிட்டன.
ன் 	அவன்	ெசன்ற	ேபா ம்,	தந்ைதயின்	உடல்நிைலக் ப்	பரிகாரம்	ேத ம்

காரணத்ைதக்	ெகாண் 	தான்	ெசன்றான்.

காட் 	வழி	மாறவில்ைல.	ஆனால்,	தரிசாகக்	கிடந்த	நிலங்களில்	வரிவரியாக
மைலயன்ைனக் ப்	பாவாைட	அணிவித்தாற்	ேபால்	உ ைளக்	கிழங் ச்	ெச கள்

ைமயாகத்	ேதான்றின.	இரண்ேடார்	இடங்களில்	 ள்ளி	 த்தினாற்	ேபால்
ேதயிைல ம்	பயிராக்கியி ந்தார்கள்.	உ ைளக்	கிழங் 	உணவா ம்.	ேதயிைலேயா
பணமா ம்.	உண 	 க்கியமா?	பணம்	 க்கியமா?

வி வி ெவன் 	அவன்	மணிக்கல்லட் க் க்	கீேழ	 மரியாற்றின்	வைள க்
வந் விட்டான்.	ம த் 	மைல	வழி	ேகாத்ைதப்	பக்கம்	இட் ச்	ெசல் ம்.	இ
மைலக க்கிைடேய,	 மரித்தாய்	ெநளிந் 	ஒல்கி	ஒசிந் 	ெசல் ம்	அழைக	நாள்

ம்	பார்த்தி க்கலாம்.	சரி கெளல்லாம்	 த ம்	 ள் மாகக்	கா கள்,
ேவங்ைக	மரங்க ம்	சரக்ெகான்ைற	மரங்க ம்	ஆங்காங்ேக	 த் க்	 ங்கின.
எங் ேம	நான்	இல்லாத	இடமில்ைல	என்ப 	ேபால்	நீலக்	 றிஞ்சி.

ேஜாகி,	கானகத்தி ேட	 ந் ,	ஆற்றின்	ேபாக்ேகா 	ெசன்ற	ஒற்ைறத்	தடத்தில்
நடந்தான்.	மணிக்கல்லட் யிலி ந் ,	விற 	ேசகரிக்க	வ ம்	ெபண்களில்	ஒ
ேவைள	பா ம்	வந்தி ப்பாேளா	என்ற	சபலத் டேனேய	அவன்	நடந்தான்.
ஒற்ைறய த்தடம்	ஆற்றின்	ேபாக்ேகா 	ெசன் 	சட்ெடன் 	பிரிந்த .	அங் 	ஆ
வைளந் ,	ஒ 	பாைறயில்	வ க்கிக்	கீேழ	வி ந்த .	கீேழ	 ைன,
கி ஷ்ணைன ம்,	பா ைவ ம்	இைணத் 	ைவத்த	இடம்.

நீர்வீழ்ச்சிைய	ேமலி ந் 	பார்க்க	வி ம்பி	அ கில்	நடந்த	ேஜாகி,	சட்ெடன்
ேதனி	ெகாட் விட்டாற்	ேபால்	ம ண் 	நின்றான்.	 த் க்	 ங் ம்	சரக்
ெகான்ைற	மரத்தின்	கீேழ,	அவன்	கா ம்	காட்சி!	அ 	கனவல்லேவ!

ேஜாகி	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண்டான்.	மீண் ம்	மீண் ம்	ெகாட்
வழித் க்	ெகாண்ேட	ேநாக்கினான்.

பத்த 	 ரத் க்	காட்சி	அவன்	கண்கைளப்	ெபாய்யாக் மா?	அவன்	பார்த் க்
ெகாண்ேட	இ க்ைகயில்	மாைல	ெவயில்	அவர்கள்	மீ 	நகர்ந்த .



ேஜாகி,	அவர்களிடமி ந் 	பார்ைவைய	அகற்ற,	அந்த	மரத்தின்	மீேத	பதித்தான்.
‘மினிேக’	இைலக்	ெகா கள்	அந்த	மரத்ைதப்	பின்னிப்	பிைணந் 	பிரிக்க

யாமல்	த விக்	ெகாண் ந்தன.

கி ஷ்ணன்	தான்	அவன்.	சந்ேதகேம	இல்ைல.	மஞ்சள்	வர்ணக்	க த் ப்
பட் டன்	 ய	கம்பளிச்	சட்ைட,	தைலயில்	பாைக	ேபால்	 ற்றிய	ெவள்ைளத்
ணி.	எதிேர	அவன்	 கந்தான்	ேஜாகிக் த்	ெதரிந்த .	அவன்	சிரித்தான்.

ெபண்ைம	ேதாய்ந்த	 கம்.	அவன்	உண்ைமயில்	அழ ள்ளவன்;	பா க்
ஏற்றவன்.

உ ண்ைடக்	கல்ைலத்	 க் வ 	ேஜாகிக் ப்	பிரச்சைன	அல்ல.	ேகாயில்	 ன்
அந்தக்	கல்,	இைளஞர்கள்	விைளயாட்டாகப்	பலம்	பழகிக்	ெகாள்ள ம்
பரிேசாதித் க்	ெகாள்ள ம்,	எத்தைன	நாட்களாகேவா	உபேயாகமாக
இ ந்தி க்கிற .	சற்ேற	நீள	உ ண்ைடயாக	இ க் ம்	அந்தக்	கல்ைல,	இரண்
ைககைள ம்	சங்கிலிப்	ேபால்	இைணத் க்	ெகாண் 	ஒ விதமாகப்	 ரட் த்

க்க	ேவண் ம்.	அந்த	வாகில்,	ேஜாகி	எத்தைன	நாட்கேளா	அைதப்	 ரட் ,
இரண் 	அ 	உயரத் க் த்	 க்கி	இ க்கிறான்.	மங்ைகையப்	ெப ம்	பந்தயம்
அத்தைன	எளிதில்	 ந் 	வி ம்	என்பைத	அவன்	தாய்	 ம்	வைரயில்
நிைனத்தி க்கவில்ைல.

ஆனால்,	கண்ட	காட்சி,	மனத்தில்	கலக்கத்ைத	யன்ேறா	ஏற்ப த்தி	விட்ட ?
இைணந்த	உள்ளங்கைளப்	பிரித் ,	பா ைவ	அவன்	அைடவ 	நலத்ைத
விைளவிக்கக்	 ய 	தானா?

சட்ெடன் 	கி ஷ்ணனின்	 கத்தில்	 யரச்சாைய	கவிழ்ந்த .

யரம்	இ வர்	கண்டங்கைள ம்	அைழத் 	விட்ட 	ேபா ம்!	இ வ ம்	கணம்
கமாக	நிற்கின்றனரா?	தா ம்	அேத	நிைலைய	அைடந் 	விட்டாற்	ேபால்

ேஜாகிக் த்	ேதான்றிய .

“பா ?”	என்றான்	கி ஷ்ணன்.

“உனக் 	என்	மீ 	நம்பிக்ைக	இல்ைலயா	பா ?	நான்	ெவல் ேவன்	என்ற
நம்பிக்ைக	இல்ைலயா	உனக் ?”

பா 	ம ெமாழி	 கன்றதாகேவ	அவ க் த்	ேதான்றவில்ைல.



“நம் ைடய	உண்ைமயான	அன் 	ஒ 	நா ம்	ெபாய்யாகா .	பா 	ரங்கனால்
கல்ைலத்	 க்கேவ	 யா .	நீ	ேவண் மானால்	பார்.”

“அ 	எப்ப 	உங்க க் த்	ெதரி ம்?”

“அவன்	உடல்	வைளந் 	ேவைல	ெசய்பவன்	அல்லன்.”

“ேவைல	ெசய்யாமல்	பணம்	எப்ப 	நிைறயச்	ேசர்க்க	 ம்?”

“அவன்	கண்கள்,	அவன்	தந்திரத்தில்	 கி	எ ந்தவன்	என்பைதத்
ெதரிவிக்கின்றன	பா .	 மி	ேவைலக் க்	 லி	ைவப்பான்;	 லி	ெகா க்க	என்ன
தந்திரேமா?”

“தந்திரம்	அறிந்தி ப்பாெனன் 	தான்	நான்	அஞ் கிேறன்,	அத்தான்.	ஏேத ம்
மந்திர	தந்திரம்	ெகாண் 	கல்ைலத்	 க்கிவிட்டால்?”

கி ஷ்ணன்	வாய்விட் ச்	சிரித்தான்;	அ 	இ தயத்திலி ந் 	வந்த	சிரிப்பல்ல.
பா வின்	கலக்கத்ைத	விரட் வதற்காக,	ேமகத்ைத	வாயால்	ஊதிக்	கைலப்ப
ேபால்	கடகடெவன் 	சிரித்த	சிரிப் .

“அந்த	மந்திர	தந்திரெமல்லாம்	நீ	நம் கிறாயா	பா ?	அெதல்லாம்	ெவ ம்	ெபாய்.
இைடேய	வந்தவன்	வந்த 	ேபால்	ேதாற் ப்	ேபாவான்.	நான்	நாைளேய	மரகத
மைலக் ப்	ேபாகிேறன்.	இரெவல்லாம்	ேகாயில்	திண்ைணயில்	ப த்தாவ ,
கல்ைலத்	 க்கிப்	பழகப்	ேபாகிேறன்”	என்றான்.
ேஜாகியின்	உள்ளத் 	 ைலயில்	ெபாறாைம	என் ம்	ெபாறி	 டாமல்	இல்ைல;
ஆனால்	ஒேர	கணந்தான்.	அைத	ேவ 	நிைனப்பால்	ெவன் 	விட்டான்.	‘பா 	என்
தங்ைக;	என்ேறா	இறந் 	ேபான	என்	தங்கச்சி’	என் 	கண்கைள	ஒத்திக்
ெகாண்டான்.

அவ ைடய	அம்ைமயின்	ஆைச,	பா 	அந்த	வீட் க்	கலங்கைள	ஆள	விளக்ைக
ஏற்ற	வர	ேவண் ம்	என்ப .	அந்த	ஆைசயில்	அவைனப்	ேபாட் யில்	ேசர்த்
விட்டாள்.

அந்த	ஆைசயில்	அவ ம்	நைனந்தவனாகத்தான்	இ ந்தான்.	ஆனால்,	அங்ேக
அவர்கைளக்	கண் ,	ேகட்ட	கணம்	 தல்	அவன்	 தியவன்	ஆகிவிட்டான்.
அவைள	அைடய	ேவண் ம்	என்ற	தாபம்	ேவேறார்	ஆவலினால்	நிைறந் 	விட்ட .



அவன்	விலகிவி வான்.	ஆனால்	ரங்கன்?	அவைன	எப்ப 	விலக் வ ?
ஒ ேவைள	பா 	அஞ் வ 	ேபால்,	மந்திர	தந்திரம்	கற் 	வ வாேனா?	இரவிேல
வந் 	கி ஷ்ணன்	கல்ைலத்	 க்கிப்	பழ ம்	ேபா ,	இப்ப த்தான்	 க்க
ேவண் ெமன் 	அவன்	ெசால்லிக்	ெகா க்கலாமா?

என்ன	விசித்திரம்!	ேபாட் யி ம்	அவன்,	மற்றவ க் 	ெவல்ல	உத வதா	ேபாட் ?

ேஜாகி	வந்த	ேசா 	ெதரியாமேல	ஆற்ைறக்	கடந் ,	அக்கைரக் 	நடந்தான்.
---------	
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ம்பப்	 சாரிைய,	அவன்	 யி ப் க் ச்	ெசல் ம்	 ன்னேர	வழியில்	சந்தித்
விட்டான்	ேஜாகி.

“அப்பாடா!	ஐயன்	ேகாயிைல	விட் 	இன்ைறக் த்	தாேன	வந்தீர்கள்?	வா ங்கள்
வா ங்கள்”	என் 	அவன்	ேஜாகிைய	வரேவற்றான்.

“உங்கைளப்	பார்க்கலாெமன் 	தான்	வ கிேறன்”	என் 	ேஜாகி,	அங்ேகேய	ஒ
மரத்த யில்	அமர்ந்தான்.

“ெசால்லிய ப்பினால்	நான்	வரமாட்ேடனா?	என்ன	விேசஷம்?”

“பரவாயில்ைல;	நீங்க ம்	உட்கா ங்கள்.	ஐயனின்	காய்ச்ச க் ப்	பரிகாரம்	நா ேய
வந்ேதன்.	கிட்டத்தட்ட	ஒ 	 றிஞ்சியாகிறேத!”	என்றான்	ேஜாகி.

“அ 	 ைறக்	காய்ச்சல்.”

“ஆமாம்,	உடம்ெபல்லாம்	மஞ்சளாகிப்	ேபாச் .	ஒ 	கவளம்	ேசா 	சாப்பி வதில்ைல.
ஏேதேதா	ம ந் கள்	அம்ைம ம்	ைவத் க்	ெகா க்கிறாள்.	ஐயன்	யா க் க்
ெக தல்	ெசய்தார்?	தமக் த்	தீங் 	ெசய்பவர்க க் 	 ட	அவர்	தீங்
நிைனக்காதவராயிற்ேற!	அவர்	 சித் 	உண்ணாமலி க்க	உடல்	எப்ப த்	தாங் ம்?
இேதா	பா ங்கள்	நான்	ேவண் க்	ெகாள்கிேறன்.	ஏவேலா,	விைனேயா,	உங்க க்
ஐந் 	‘ ’	திைன ம்	சாைம ம்	த கிேறன்.	அவர்	ேநாையப்	ேபாக்கி	வி ங்கள்.
அவர்	இனி ம்	வ விழந் 	எத்தைன	நாட்கள்	இ ப்பார்?”	என்றான்	ேஜாகி.

“ஐேயா!	நீங்கள்	என்ன,	இப்ப ெயல்லாம்	ேப கிறீர்கள்?	ஜடசாமிக்	ெகாப்ப	நான்
ெசால்கிேறன்.	எங்களில்	யா ம்	அெதல்லாம்	ஒன் ம்	ெசய்யவில்ைல.	அவர்	ேமல்
விைன	ெசய்ய	எங்க க் ப்	ைபத்தியமா?	அப்ப ெயல்லாம்	நிைனக்காதீர்கள்.”

“அப்ப யானால்	இந்த	உ க் ம்	காய்ச்சல்	ேபாவெதப்ப ?”

“அம்ைம	ெசான்னார்கெளன் 	அப்ேபாேத	உங்கள்	 கத் க் த்	தனியாகப்
ைசகள்	ேபாட்ேடாம்.	 ைறக்	காய்ச்சல்;	அப்ப த்தான்	இ க் ம்.”

“அெதன்னேவா,	அந்த	 ைறக்காய்ச்ச க் 	உங்களிடம்	வழி	இ க்கிற .



உங்க க் 	இந்தக்	காய்ச்சல்	வந்தால்	ஏேதா	ம ந் 	ெசய் ம்	 ைற	ெதரி மாேம;
அைதயாவ 	ெசால் ங்கள்.”

சாரி	 ைழந்தான்.	ேஜாகி	ஊகமறிந் 	ெவள்ளிப்	பணம்	ெகா த்தான்.

“இ ங்கள்;	வ கிேறன்”	என் 	 றி	அவன்	கானகத்தில்	 ந் 	ெசன்றான்.
மந்திரத்தி ம்	தந்திரத்தி ம்	நம்பிக்ைக	ைவக்காத	இைளஞர்	சகாப்தம்	அப்ேபா
ேதான்றியி க்கவில்ைலேய!

ேஜாகியின்	உள்ளத்தில்	பல	எண்ணங்கள்	அைலேயா ன.	நிைனத்தைத
நிைறேவற் ம்	மந்திர ம்	தந்திர ம்	உைடயவர்கள்	காட் க்	 ம்பர்கள்	என்ப
எத்தைன	காலமாக	நம்பப்பட் 	வ கிற ?	விைதப்பி ம்,	விைளவின்	பலைன
எ ப்பதி ம்	அவர்க க் 	 தல்	மரியாைதைய,	அவ ைடய	 ன்ேனார்
ெதரியாமலா	வழங்கியி ப்பர்?	அவர்கள்	 ட்டாள்களா?	எனேவ,	 ம்பரிடம்
ஓரள 	சக்தி	இ ப்ப 	உண்ைமயாகேவ	இ க்க	ேவண் ம்.	இைதப்	பரீட்சித்தால்
என்ன?

பளிச்ெசன் 	அவன்	தீர்மானம்	உ வாகத்	ெதாடங்கிய .	 சாரி	சற்ைறக்ெகல்லாம்
ணியில்	எைதேயா	மைறத் க்	ெகாண் 	வந்தான்.	ஏேதா	ேவர்கள்	அைவ.	சி

கட்டாகக்	கட் க்	ெகாண் 	வந்தான்.	பச்ைசயாகத்	தான்	பி ங்கியி ந்தான்.
ஆனால்	அைத	இனம்	ெசால் வானா?

“என்ன	ேவர்	இ ?”

“அெதல்லாம்	ேகட்காதீர்கள்.	மந்திரித் க்	ெகாண் 	வந்ேதன்.	இைதத்	தினம்
தினம்	கஷாயம்	ைவத் க்	ெகா ங்கள்.	நாளைடவில்	காய்ச்சல்	நின் வி ம்.”

ேஜாகி	ேவைரப்	பத்திரமாக	ஆைடக் ள்	மைறத் க்	ெகாண்டான்.	பிற
ேயாசைன டன்	ஆரம்பித்தான்.	“உங்கள்	காதில்	பட் க் ேமா	என்னேவா?
அ த்த	பத் 	நாளில்	இங் 	ஒ 	பலப்ேபாட் 	நடக்கப்	ேபாகிற ,	ெதரி மா?
மரகதமைல	ெஹத்தப்பா	ேகாயில்	 ன்	உள்ள	உ ண்ைடக்	கல்ைல	எ ப்பதிேல
பந்தயம்”	என் 	நி த்தினான்.

ேஜாகி	விஷயத்ைத	விவரிக் 	 ன்	 சாரி	ஊகித் 	விட்டான்.	“ஆமாம்,
இப்ேபா தான்	காைலயிேல	ேகள்விப்பட்ேடன்.	நம்	மணிக்கல்லட் ப்	ெபண்ைணக்
கட்டப்	ேபாட் 	என் 	ெசான்னார்கள்.	நீங்கள்	 ட...	ெசால் ங்கள்.”



“உங்களிடம்	இன் ம்	ஒ 	ேகாரிக்ைக	ேவண் 	நான்	நிற்கிேறன்”	என்கிறான்
ேஜாகி.

ேபாட் யில்	நிற்பவன்	எைத	ேவண் வான்?	ேபாட் யில்	ெவன் 	காத்தி க் ம்
கன்னிைய	அைடய	ேவண் ம்	என் 	தாேன	ேவண் வான்?

“அதற்ெகன்ன,	நான்	உங்க க்ெகன் 	மந்திரித்த	ேவெரான் 	த கிேறன்.
அைதக்	கட் க்	ெகாள் ங்கள்	கல்	உ ண்ைட	காற் க் டம்	ேபால்	ைகயில்	வ ம்.
ஜடசாமி	 ைண ண் ”	என்றான்	 ம்பன்.

ேஜாகியின்	சங்கடம்	அதிகமாயிற் .	தனக் 	இல்ைல	என் 	 றினால்	அவன்
என்ன	நிைனப்பாேனா?	கி ஷ்ணேன	ெவல் ம்ப 	பிரார்த்தைன	ெசய்யச்
ெசால்லலாமா?

“நீங்கள்...	நான்	என்ன	ெசால்கிேறெனன்றால்,	ெபண்	யாைர	வி ம் கிறாேளா...”

அவன்	 க் 	 ன்	 ம்பன்	 க்கிட் ,	“அைதப்	பற்றி	நீங்கள்
கவைலப்படாதீர்கள்.	ெபண்	தானாக	உங்கைள	நா 	வ வாள்.	 வி க் ம்	இடம்
ேத 	வ ம்	ேதனீப்ேபால்	உங்கள்	பக்கம்	மன 	தி ம் ம்”	என்றான்.

“நான்	அப்ப 	ஆைசப்படவில்ைல.	உங்களிடம்	இ தான்	ேவண் கிேறன்.	பா
யாைர	இஷ்டப்	ப கிறேதா	மனப் ர்வமாக,	அந்த	ஆண்மக க்ேக	அந்தக்	கல்
எ க்க	வ ம்ப 	நீங்கள்	ஏேத ம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ஒ வைன	வி ம்பி,	ஒ வன்
வலிைம	ெவன்றால்	கஷ்டம்	அல்லவா?”	என்றான்	ேஜாகி.

ம்பப்	 சாரி	ஒ 	கணம்	அதிசயித்தான்.	இப்ப ம்	ஒ 	மனிதன்	இ க்க
மா?

“ஏன்	ேபசாமல்	நிற்கிறீர்கள்?”

“இல்ைல;	நீங்கள்	இஷ்டப்பட்டால்,	நான்	ஒ 	ேவர்	மந்திரித் த்	த கிேறன்.	அைதப்
ெபண்	ைகயில்	ைவத்தி ந்தால்,	மன க்ேகற்ற	மாப்பிள்ைள	வ வான்.”

“இப்ேபா 	த கிறீர்களா?	நீங்கள்	நாைள	ஹட் ப்	பக்கம்	வந்தால்	அதற் ம்	ஒ
ெவள்ளி	த கிேறன்.”
“இப்ேபாதா?	அெதப்ப 	 ம்?”



“பின்	நாைள	வ கிேறன்.	விஷயம்	ஒ வ க் ம்	ெதரிய	ேவண்டாம்”	என் 	ேஜாகி
விைட	ெபற் க்	ெகாண்டான்.

அவன்	வீட் க் த்	தி ம் ைகயிேல	பிைற	நில 	வானில்	பவனி	வந்
ெகாண் ந்த .	ம த் ,	மா கள்	கறந் 	பிரார்த்தைன	 த் விட் ,
அவனாகேவ	அ ப்ப யில்	அமர்ந் 	கஷாயம்	தயாரித் த்	தந்ைதக் க்	ெகாண்
வந்தான்.

“நம்	 மிையப்	பார்த்தாயா	ேஜாகி?	வலப்பக்கம்	ெசம்மண்ண த் ச்	சீரழிந்
ேபாய்விட்டதல்லவா?”	என்றார்	தந்ைத.

“க ப்ப்	மண்ணாக	மாற்றி	விடலாம்,	அப்பா.	நீங்கள்	ேநாயிலி ந் 	மீள்வ 	ஒன்ேற
இப்ேபா 	என்	 றி”	என்றான்	மகன்.

ம நாள்	சற் 	 ன்னதாகேவ	மகன்	ேகாயிலி ந் 	ெகாண் 	வந்த	தானியத்ைத
அளந் 	ஒ 	சிறிய	 ைம	கட் க்	ெகாண் 	ெவளிேய	கிளம்பியைதக்	கண்ட	மாதி,
“மணிக்கல்லட் 	ேபாகிறாயா	மகேன?”	என் 	ேகட்டாள்.

“இல்ைலயம்மா,	 ம்பர்	 யி ப் க் ப்	ேபாகிேறன்.	இன்ெனா 	கால்	 பாய்
இ ந்தா ம்	தா ங்கள்”	என் 	ேகட் 	வாங்கிக்	ெகாண்டான்.

தானியங்கைள ம்	பணத்ைத ம்	 தல்	நாள்	சந்தித்த	இடத்திேலேய	 ம்பப்
சாரிையச்	சந்தித் க்	ெகா த்த ம்	அவன்	இரண்டங் ல	நீள ள்ள	ஒ

ேவைலத்	தந்தான்.

ேஜாகி	அவ க் 	நன்றி	ெதரிவித் 	விட் ,	அைத	பத்திரமாக	ைவத் க்
ெகாண் 	மணிக்கல்லட் ப்	பாைதயில்	நடக்கலானான்.	நீர்	வீழ்ச்சியின்	அ கில்,
தல்	நாள்	அவன்	கண்ட	இடத்திேலேய,	ேஜாகியின்	ெநஞ்சம்	 ங்கினாற்	ேபால்

இ ந்த .	 தல்	நாள்	அவன்	அவள்	 கத்ைதக்	காணவில்ைல!	தனிேய	பா ...
கி ஷ்ணன்	மரகதமைலக் 	வந் விட,	இவள்	ஏன்	நிற்கிறாள்?	யா க் க்	காத்
நிற்கிறாள்?	அவன்	வாழ்ைவப்	பற்றிய	கன கள்	நனவா ம்	சந்திப்பாக	இ க்க
ேவண் ய	சந்திப் .	எத்தைனேயா	நாட்க க் ப்	பின்,	 ய	திைரக்கப்பால்

த் 	நிற் ம்	ெநஞ்சங்களின்	மலர்ச்சிக் 	வாய்ப்பான	சந்திப் 	அ .
கிளர்ந் 	ெபாங் ம்	உள்ளத்ைதக்	கல்லாக்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் ய	தனிைமச்
சந்திப் .

விற 	ேசகரிக் ம்	சாக்கில்	வீட்ைட	விட் க்	கிளம்பி	அங்ேக	அவ க்காகக்



காத்தி க்கிறாேளா?	ேதாழிகைள	விட் ப்	பிரிந் 	அந்ேநரத்தில்	தனிேய	அவள்
அங் 	நிற்கக்	காரணெமன்ன?

ஒ ேவைள	எட் யி ந்ேத	கண் விட்டாேளா	அவைன	அவள்?	அவன்	வ கிறான்
என் 	அறிந்த	பின்,	அவள்	விற 	ேசர்த் க்	கட் வ 	ேபால்	ெவ 	ேநரம்	பாசாங்
ெசய் 	ெகாண் ந்தாள்.	ேஜாகி	அங்ேகேய	நின்றான்.

எத்தைனேயா	ஆண் களாகக்	காணாதி ந்த	 ைறக்காரன்;	காதலனின்	எதிரி.
அவள்	அவனிடம்	என்ன	ெசால்ல	வி ம் கிறாள்?	வியந் 	ேநாக்கிவிட் க்
கனி டன்	எதற் 	ேநாக் கிறாள்?

ஒ 	விநா தான்.	பிற 	அந்தக்	க வண் 	விழிக க் 	அவைன	நிமிர்ந்
ேநாக்க ம்	 ணிவில்ைல.

பா !

ேஜாகி	 ரல்	கரகரக்க,	‘மினிேக’	இைலயில்	 ற்றி	ைவத்தி ந்த	அந்தப்
ெபாக்கிஷத்ைத	எ த்தான்.

“நீ	இைத	வாங்கிக்	க த்திேலா,	இ ப்பிேலா	அணிந் 	ெகாள்.	உன்	மன க்ேகற்ற
மணாளன்	வ வான்,	பா .”

ெதாண்ைட	த த க்க	அவன்	ெமாழிகள்	அவள்	ெசவிகளில்	வி ந்த ம்	அவள்
தி க்கிட் 	நிமிர்ந்தாள்.	கி ஷ்ணைனப்	ேபால்	ெசல்வச்	ெசழிப்பில்	பளபளக் ம்
கமில்ைல;	 ரித்த	கன்னங்களில்ைல.	ஆனால்	இந்த	 கத்தி ள்ள	ஒளிேபால்

அவள்	இ வைரயில்	எவரிட ம்	கண்டதில்ைலேய?	தி ெமன் 	வந் 	அவைளத்
திக் க்காடச்	ெசய் ம்	இந்த	ஒளி டன்	என்ன	ேப கிறான்?

அவள்	வியந் 	நிற்ைகயிேல,	ேஜாதி	சலனமற்ற	 ரலில்,	“இைத	 ம்பரிடம்
ேகட் ப்	பிரத்திேயகமாக	வாங்கி	வந்ேதன்.	பா 	நீ	என்	தங்ைக.	என்
அம்ைமக்காக	நான்	ேபாட் யில்	ஈ பட்டா ம்,	என்	வ ைவ	ந வ	வி ேவன்.	உன்
மனம்	எவரிடம்	இ க்கிறெதன்பைத	அறிேவன்.	இைத	வாங்கிக்	ெகாள்.	உன்
அன்பேன	ேபாட் யில்	ெவல் வான்.”

அவள்	கயல்விழிகள்	கசிய,	இ 	ைககைள ம்	நீட் 	அைதப்	ெபற் க்	கண்களில்
ஒற்றிக்	ெகாண்டாள்.	ெநஞ் க்கனம்	ஆவியாக	மாறி	அ 	வயிற் க் ள்	இறங்கி
விட்டாற்	ேபால்	இ ந்த .	ேஜாகி	அ வைர	கண்டறியா	வண்ணம்	ேலசான



உள்ள ம்	உவைக ம்	 யவனாய்,	மரகத	மைலைய	ேநாக்கி	நடந்தான்.
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மச்ச	யந்திரத்ைதத்	 ைளத் ப்	பாஞ்சாலிக் 	மணமாைல	 ட	நிைனத் 	அன்
பாஞ்சாலத்தின்	தைலநகரில்	அரச	 மாரர்கள்	 ய	ேபா 	ஏற்பட்டாற்	ேபான்ற	ஒ
ேகாலாகலம்,	சிறிய	மரகதமைல	ஹட் யி ம்	அன் 	ஏற்பட்ட .
கன்னிெயா த்தியின்	ைகையப்	பற்ற	ேவண் 	 ன் 	காைளகள்	பலப்	ேபாட் யில்
கலந் 	ெகாள்கிறார்கள்	என்ற	ேவ க்ைகையக்	காண	 கிழவர்களான
பஞ்சாயத்தார்	மட் மின்றி,	அறிந்தவர்	ெதரிந்தவர்,	 ற் ப் றங்களில்
ேகள்விப்பட்டவர்,	எல்லா ேம	 	விட்டார்கள்.	கரியமல்ல க் ,	ேபரப்ைபயனின்
உயர்	கல்விைய ம்	ெப ைமைய ம்	 றித் ப்	 கழ்பா ப்	 ரிக்க	அ 	ஓர்	அரிய
சந்தர்ப்பமாக	அைமந்த .	வந் 	 மிய	வி ந்தின க் 	உணவளிக் ம்
ெபா ப்ைப	மகிழ்ச்சிேயா 	அவர்	ஏற் க்	ெகாண் ந்தார்.

பா வின்	பாட்டனா க் 	அன் 	இளைம	தி ம்பி	விட்டாற்	ேபால்	 கலம்
உண்டாகியி ந்த .	கன்னிப்	ெபண்கைளக்	கா ம்	ேபாெதல்லாம்	உற்சாகத் டன்,
“என்ன	ெபண்ேண!	ஐம்ப 	இைளஞர்கைள	அைழத் 	வா;	அவர்க க் ப்
ேபாட் யாக	இந்தக்	கல்ைலத்	 க்கி	உன்ைனத்	 க்கிப்	ேபாகிேறன்!”	என்
வம் க் 	இ த்தார்,	ரங்கனின்	தந்ைத.	வி ந் ம்	 ட்ட ம்	கண்ட	மகிழ்ச்சியில்,
கி ஷ்ணன்,	ரங்கன்,	ேஜாகி	ஆகிய	 வர்	 கைழ ம்	மாற்றி	மாற்றிப்	பா க்
ெகாண் ந்தார்.	 வ ம்	அவைள	அைடயத்	த தி	ெபற்றவர்கேள	என்
ெபா வில்	பார்ப்பவர்கள்	எண் ம்	ப யாக,	அந்தப்	பந்தயத்ைதத்	ேதாற் வித்த
ெபரியவர்கள்	வித்தியாசமின்றி	இைளஞர்கைளப்	 கழ்ந்தார்கள்.

பந்தயத்	தினத் க் ள்	ந ந ேவ	இரண் 	 ன் 	தடைவகள்	ஹட் க் 	வந்
ேபான	ரங்கன்,	திங்கட்கிழைமப்	ேபாட் க் ,	ஞாயிறன் 	காைலயிேலேய
ெபண் க் 	அளிக்கப்	பல	பரி க டன்	மரகதமைல	வந் விட்டான்.	தன்
வலிைமயில்	அவ க் 	நம்பிக்ைக	இ ந்த .	கடந்த	சில	நாட்களாக	அவன்
சத் ள்ள	உணெவன் 	 ட்ைட ம்	மீ ம்	இைறச்சி ம்	உண் 	பாரம்	 க்கிப்
பழ வைதேய	ெபா தாகக்	கழித்தி ந்தான்.	அவன்	மன க் ள்,	‘கி ஷ்ணன்
ெவ ம்	சாைம ம்	அரிசி ம்	தின்பவன்;	மரக்கறி	உணவால்	உடலில்	வ 	ஏற

யா ’	என்ப 	நம்பிக்ைக.	ேஜாகிைய	அவன்	தங்க க் 	ஈடாக
நிைனத்தி ந்தால்	தாேன?	ஒ ேவைள	உணவில்	உலர்ந் விட்ட	ஒல்லிப்	பயல்;
எனேவ	ெவற்றிையப்	பற்றி	ரங்கன்	சந்ேதகேம	ெகாள்ளவில்ைல.	‘கிளாஸ்ேகா’	மல்
ேவட் ம்	சட்ைட ம்	 ல்லா ம்	தரித் ,	உற்சாகமாக	இ ந்த	அவன்,	கல்ைலத்

க் 	 ன்	ஆேவசம்	ெபற	விைல யர்ந்த	ம ம்	அ ந்தச்	சித்தமாக
ைவத்தி ந்தான்.	அவன்	எத்தைனக்	ெகத்தைன	நம்பிக்ைக டன்	இ ந்தாேனா



அத்தைனக் க்	கி ஷ்ணன்	 ழம்பினான்.

பா வின்	காதல்	ஒ 	 றம்;	ேஜாகிையப்	பற்றி	அவன்	 றியைத ம்	ேவர்
தந்தைத ம்	எண்ணிப்	பார்த்ததில்	ஏற்பட்ட	 ழப்பம்	ஒ 	 றம்.	உண்ைமயில்	ேஜாகி
ெப ந்தன்ைம டன்	நடப்பவன்	தானா?	அல்ல 	 ழ்ச்சியாக	இ க் ேமா?	மந்திர
தந்திரங்களில்	ரங்கேன	ஈ ப வான்	என் 	அவன்	நிைனத்ததற் 	மாறாக
ேஜாகியல்லேவா	ஈ பட் விட்டான்?	மந்திரம்	பலிக்கிறேதா	இல்ைலேயா,	அ
க்கியமல்ல,	அவன்	உள்ேநாக்கம்	நல்லதாகத்தான்	இ க் மா?	கல்வி	கற்

ெம கைடந் 	சிந்திக்கத்	ெதரிந்த	அவன்;	எண்ணங்கைளக்	 ழப்பிக்
ெகாண்டதனால்	அகன்ற	ெநற்றியில்	அ க்க 	 க்கங்கள்	வி ந் 	மைறந்தன.
ெநஞ்சத்	ெதளி 	இல்ைலேயல்	 கமலர்ச்சி	ஏ ?	 ள் ம்	உற்சாகம்	ஏ ?

பா 	ேபைத;	 ம்பனின்	ேவரில்	 	நம்பிக்ைக	ைவத் 	தனக் ச்	சமமில்ைல
என் 	இ மாப் டன்	நடந்தாள்.	அன் 	காைலயிேலேய	அவர்கள்	கிராமம்

வ ம்	ேவ க்ைக	காண	அேநகமாக	மரகதமைலக் 	வந் விட்டெதன்
ெசால்லலாம்.

அந்த	ைவபவத்ைதக்	காண	ஆதவ ம்,	இளந் ற்ற டன்,	இதமாக	வீசிய
காற் டன்	வானில்	உதயமாகிப்	பவனி	வந்தான்.	ெதய்வ	ைமதானத்தில்	 டக்
டா 	,	காணக்	 டா 	என்ற	கன்னியர்	மட் ேம	அங்ேக	காணாதவர்.

ேஜாகி,	தாயின்	வி ப்பத்ைத	நிைறேவற்ற	 ன்னிர 	உபவாசம்	இ ந் ,	காைலயில்
கி,	ெநற்றியில்	நீ ம்	சந்தன ம்	அணிந் 	ஒளிக்கீற்ைறப்	ேபால்	அைவயில்

ைழந்தான்	அவன்.	தந்ைத ம்	அந்த	ைவபவத்ைதக்	காண	 ன்	வரிைசயில்
அமர்ந்தி ந்தார்.

றிப்பிட்ட	ேநரம்	வந்த ம்	பா வின்	பாட்டனார்	எ ந்தார்.	“சைபேயார்கேள
கைதகளிேலதான்	அரச மாரிக் ச்	 யம்வரம்	நடத்தப்பட்டதாக	நாம்	ேகள்விப்
பட் க்கிேறாம்.	இன் 	ஒ 	கன்னிப்	ெபாண் க்காக,	இவ்வள 	மக்கள்

யி ப்ப 	எனக் ப்	ெப ைமயாக	இ க்கிற .	நான்	ேவ க்ைகயாகத்தான்
அன் 	‘கல்ைலப்	 ரட் கிறவன்	ெபண் க் 	உரியவன்’	என்ேறன்.	அ 	உண்ைமப்
ேபாட் யாக	ேகாலாகலம்	ஆகிவிட்ட .	இந்தப்	ேபாட் 	விதிகைள	நாேன
றிவி கிேறன்.	கல்ைலப்	 ரட் 	ைககளில்	 க்கி	நிமிர்ந் 	இரண்ட 	 ன்னால்

வரேவண் ம்;	பஞ்சாயத்தார்	பார்க்க	ேவண் ம்.	அதன்றி	ந வில்	கீேழ
ைவத்தாேலா,	 மி	இ க்கக்	கல்ைலத்	 க்கி	வந்தாேலா,	ேபாட் யில்
தவறியவராகக்	க தப்ப வார்கள்.	ஒ வரா ேம	இந்தச்	சாதைனைய	நிைறேவற்ற

யவில்ைல	என்றால்	எவன்	கல்ைல	அதிக	உயரம்	 க் கிறாேனா	அவேன



ெவன்றவனாகக்	க தப்ப வான்.	இந்த	நிபந்தைனகைள	நம்	இைளஞர்கள்
வ ம்	ஒப் க்	ெகாள்கிறார்கள்	என் 	நிைனக்கிேறன்”	என்றார்.

சைபயில்	ஆரவாரம்	எ ந் 	ஆேமாதிக்கப்	ெபற் 	அடங்கிய ம்,	அவர்	 தல்
தலில்	ேஜாகிைய	அைழத்தார்.	எல்ேலா ைடய	விழிக ம்	ேநாயால்	நலிந்

உட்கார்ந்தி ந்த	தந்ைதக்க கில்	நின்ற	ேஜாகியின்	மீ 	பதிந்தன.

ேஜாகி	 ன்	வந் 	தைலப்பாைகைய	எ த் 	ைவத் 	விட் ,	இைறவைன ம்
சைபயினைர ம்	பஞ்சாயத்தாைர ம்	வணங்கினான்.	மனசி ள்ள	எண்ணத்ைதப்
ேபாலியான	ேவகத்தா ம்	விைறப்பா ம்	மைறத் க்	ெகாண்டான்.	உண்ைமயிேலேய
கன்னிையக்	ைகப்பி க்க	ஆவ ைடயவைனப்	ேபால்	ைமதான	 ைலயில்
பள்ளத்தில்	பதிந்தாற்	ேபால்	இ ந்த	கல்ைல	ேநாக்கி	நடந்தான்.

ெதய்வ	ைமதானத் ப்	பக்கம்	ெசல்லக்	 டாத	கன்னிப்	ெபண்க க்ெகல்லாம்
ஒேர	பரபரப் ;	உற்சாகம்.	சற் 	எட்ட	நின்றவர்,	எம்பிப்	பார்ப்பவர்,	ஓ 	வந்
அவ்வப்ேபா 	மாமன்	வீட் ப்	 றமைனயில்	அமர்ந்தி ந்த	பா ைவக்	ேகலி
ெசய் விட் 	ஏேத ம்	ெசய்தி	 றிச்	ெசல்பவர்	என் ,	கலகலப்ைப ம்
சிரிப்ைப ம்	 ட் ய	வண்ணம்	இ ந்தனர்.	தனிேய	பரபரப்ைபக்	காட்டாதவளாக,
ெபண்களின்	ேகலிக க் ம்	பரிகாசங்க க் ம்	 கம்	சிவப்பவளாக,	காதலனின்
ெவற்றிையேய	ெநஞ்சில்	ெகாண் 	அவள்	நின்றாள்.

படபடெவன்ற	ைகத்தட்டல்,	ஆரவாரம்	சிரிப் ,	ைமதானத்தின்
பக்கத்திலி ந் தான்	வந்தெதன் 	அறிந்த	பா வின்	ெநஞ் 	படபடத்த .

“யாேரா?	யாேரா?”	என்ற	பீதி	 க்க,	கவைல	படர	வாயிலில்	எட் ப்	பார்த்த	ேபா ,
ஒ த்தி	ேகலிக் ர டன்	அவளிடம்	வந்தாள்.	“ தலில்	ேஜாகியண்ணன்	தான்
ேபானார்;	அவர்	எ த் விட்டார்...”	என் 	சிரித்தாள்.

“ஆ!”

ரல்	ெவளிவரவில்ைல.	 கம்	க த்த ;	விழிகள்	நிைலத்தன.	அதற் ள்
இன்ெனா த்தி	 ச்	ெசய்தி டன்	பாய்ந் 	வந்தாள்.	“ம்...	ேஜாகியண்ணன்
எ க்கவில்ைல.	கி ஷ்ணன்	அண்ணன்	தான்	ேபாகிறார்”	என் 	அவள்	காதில்
ேபாட் விட் ப்	பின் ம்	ேவகமாகப்	ேபானாள்.

அப்பா!	ஒ 	மைல	இறங்கி	விட்ட .	ேஜாகியண்ணன்	எ க்கமாட்டார்.	ேகாயிலில்
பணி	ெசய்தவர்,	ெபாய்	 வாரா?



க த்தில்	அணிந்தி ந்த	மணிச்சரத்தில்	கயி 	கட் ,	அதில்	ேவைர	இைணத்
ெநஞ் க் 	ேமேலா 	உ த்தி ந்த	 ண் ல்	ெச கியி ந்த	அவள்,	அைத
நிைனத் 	ெதய்வத்ைத	ேவண் க்	ெகாண்டாள்.	அவளாக	அவன்	நடந்
ெசல்வைத ம்	எப்ேபாேதா	சி மியாக	அவள்	பார்த்தி ந்த	உ ண்ைடக்	கல்ைல
ெமல்லப்	 ரட் வைத ம்	கற்பைன	ெசய் 	ெகாண்டாள்.	ஏற்கனேவ,	ெபண்ைம
ேதாய்ந்த	ெமன்ைமயான	ேதாற்ற ைடய	அவ க் 	 கம்	சிவக்கிற ;	ெநற்றி
நரம் 	 ைடக்கிற .	கல்	அவன்	ைகக க் 	வந் விட்டதா	என்ன?

படபடெவன்ற	ைகத்தட்டல்க ம்	 ச்ச மாக	ஆரவாரம்	இல்ைல;	உண்ைமயில்
ைகத்	தட்டலில்லாத	ஆரவாரந்தான்	எ ந்த .	வாயில்	 ற்றத்தில்	ஒ த்தி	 ட
அவ க் ச்	ெசய்தி	 ற	நிற்கமாட்டாளா?	அவள்	ெபா ைமைய	இ த் ப்
பி த் க்	ெகாண் ,	ெவட்கம்	விட் 	வாயிலில்	எட் ப்	பார்த்தாள்.

உண்ைமயில்	கி ஷ்ணன்	கல்ைலத்	 க்கி	விட்டானா?

இல்ைல,	அந்தக்	கல்	அவன்	பலத்ைத	உண்ைமயாகேவ	ேசாதித் க்
ெகாண் ந்த .	 த்தக	ஏட்ைடப்	 ரட் ய	அவ ைடய	ெமன்கரங்களில்,	பத்
நாட்களில்	கல்ைலத்	ெதாட்ட ம்	உ தி	வந் வி மா?	அன்ைறக்ெகன் 	ைககளில்
உரம்	எப்ப 	வ ம்?	ஆனால்,	ேஜாகியின்	உள்ளம்	கபடற்ற 	என் 	நி பணமாகி
நின்ற	பின்	காதலியின்	உ தியில்	தான்	அவன்	 யன் 	ெகாண் ந்தான்.	 கம்
பிழம்பாக,	 ச் த்	திணற,	ெநற்றியில்	 த்தான	ேவர்ைவ	 ளிர்த் விட,	அவன்
இ ைகக் ள் ம்	அந்தக்	கல்ைல	அடக்கி	விட்டான்.

ஓர்	அங் லம்;	ஒ 	சாண்.	‘பேல	பேல,	கி ஷ்ணா!’	என்ற	உற்சாகத்
ண் தல்க ம்	ஆரவார ம்	 ச்ச ம்	காைதப்	பிளக்கின்றன.	கல்	உய கிற ;

ஆனால்	கல்ைலச்	 மந்த	இ ப் ,	வைளந்த 	வைளந்தப ேய	நிற்கிறேத!
கால்கைள	அந்தப்	பாரம்	ந க் கிறேத!	 ச்ைச	இ 	ெகா ங்	ைககள்
பிணிக்கின்றனேவ!

இெதன்ன?	காதலா?	ேபாட் யா?	 ழ்ச்சியா?	உயிைர	இ க் ம்	ேசாதைனயா?
இந்தச்	ேசாதைனயில்,	ப த் 	ெம கைடந்த	கி ஷ்ணன்	உயிைர	விடப்
ேபாகிறானா?	ஐேயா,	ேபைதைம!	இவ் லகில்	ஒ 	கன்னியின்	காதல்	அத்தைன
உயர்வானதா?

‘இல்ைல...	ம்...	அைடந்ேத	தீ ேவன்.’



வைளந்த	இ ப் ,	கல் டன்	நிமிரவில்ைல.	ைக	நிமிர்ந் 	ந வவிட்ட 	கல்ைல.

“ஐேயா!”	என் 	கரியமல்லர்	அலறியப 	ஓ 	வந்தார்.	கல்	பள்ளத்தில்	ந விப்
பதிந் 	விட்ட .

கரியமல்லர்,	கி ஷ்ணைனத்	தன்	மீ 	சாத்திக்	ெகாண்டார்.	 ட்டம்	பதறி
அவர்கைளச்	 ழ்ந்த .	நீைரத்	ெதளிப்பவ ம்,	என்ன	என்ன	என்
பதறியவர்க மாக	ஒேர	கலகலப் .

கி ஷ்ணன்,	வி க்ெகன் 	எ ந்தான்.	“எல்லா ம்	ேபாங்கள்.	ஒன் ம்	இல்ைல
தாத்தா”	என் 	ேராச ம்	அவமான ம்	அ த் ம்	 கத்தினனாக	அப்பால்	ெசன்ற
ேபா ,	ரங்கன்	கடகடெவன் 	சிரித்த	 ரல்	ேகட்ட .	‘ெபண்	பிள்ைள	ேபால்
வி ந் 	விட்டான்,	ைகயாலாகாதவன்’	என் 	இகழ்ச்சிக்	 றி	ேதான்ற	அவன்
பார்த்த	பார்ைவ,	ேஜாகிக்ேக	ெவ ப்ைப	ஊட் ய .

ஆரவாரத்ைத	அடக்கி	விட் 	பா வின்	பாட்டனார்,	ரங்கைனக்	கைடசியாக
அைழத்தார்.

அரங்கில்	இன்ன	நடந்த ;	நடக்கிற 	என்பைதத்	ெதளிவாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
யாத	நிைலயில்	பா வின்	உள்ளம்	விளக் ச்	 டராகத்	 த்த .	அத்தைன

ேப ம்	ெவட்கமின்றி	அவைளத்	தனிேய	விட் ச்	ெசன் 	விட்டார்கேள!	அவள்
இன் யிர்	அன்பன்	ெவன்றானா?	இல்ைலயா?	ேதால்வியானா ம்
ெவற்றியானா ம்	அந்ேநரம்	ெதரிந்தி க் ேம!	‘ேபாட் ம்	ேவண்டாம்,	பந்தய ம்
ேவண்டாம்.	நான்	இைசபவர்	அவேர,	மற்றவைரப்	ேபாகச்	ெசால் ங்கள்’	என்
அவள்	ெசால்லி	இ க்கலாகாதா?	அவள்	வி ப்பத்ைத	ெவ க்கேவா,
எதிர்க்கேவா	எவ க் ம்	த ந்த	காரணமில்ைலேய!	விைளயாட்டாகப்	ேபசிய
ேபச் ,	அவள்	வாழ்ைவப்	பந்தயப்	ெபா ளாக்கி	விட்டேத!

ஆனால்,	அவள்	வி ப்பம்	பலிக் ம்;	 ம்பன்	ேவர்	ெபாய்க்கா .	அப்ப த்
ேதால்வி	காண்பதாக	இ ந்தால்,	ேஜாகியாக	ஏன்	 ம்பனிடம்	பரிகாரம்	ேவண்
ேவர்	ெபற் 	வரேவண் ம்?	எல்லாம்	ேதவர்	நிைனப்பில்	நடப்பைவ.

ஆகா!	ஒேர	 ச்சல்,	கரேகாஷம்.	அவள்	உள்ளம்	 ள்ளிய .	ேதாழிகள்	ஓேடா
வந்தனர்.

“கல்ைலத்	 க்கியவர்	கைடசியில்	அந்த	அண்ணன்	தான்.”



“நான்	தான்	 தலிேலேய	ெசான்ேனேன?”

“எனக் 	அப்ேபாேத	ெதரி ம்.”

விஷயத்ைத	ேநராகச்	ெசால்லாமல்	இன் ம்	எதற் 	இவர்கள்	மனைசத்	 க்க
ைவக்கிறார்கள்?

“பா 	இனிேமல்	பணக்காரி”	என்றாள்	ஒ த்தி.

“பணக்காரி	மட் மல்ல;	ஒத்ைதக் ப்	ேபா ம்	சீமாட் ”	என்றாள்	மற்றவள்.

அத்ைத ம்	ேஜாகியண்ண ம்	ஈயாடாத	 கத் டன்	வ கிறார்கேள!
ேஜாகியண்ணன்	 கத்தில்	ெகாஞ்சங் ட	மகிழ்ச்சியின்	சாைய	இல்ைலேய!
பந்தயத்தில்	ெவற்றி	மாைல	 யவர்	யார்?

“யார ?”	என்றாள்	பா ,	ெநஞ் 	 க்க.

“அந்தப்	ெபயைரக்	கா 	 ளிரச்	ெசால்ல !”	என் 	கலீெரன் 	சிரித் ,	அவள்
வயிற்ெறரிச்சைலக்	ெகாட் க்	ெகாண்டார்கள்.

இந்த	அமளியில்,	நீல ம்	மஞ்ச மாக	இைணக்கப்	ெபற்ற	மாைல	அணிந் ,
கண்களில்	ெவற்றிச்	சிரிப் க்	ெகக்கலி	ெகாட்ட	ரங்கன்	அவர்கள்	இ ந்த	வீட்ைட
ேநாக்கி	ரங்கம்ைம,	தந்ைத	 தலிேயார்	 ழ	வந்தான்.

அவ க் க்	 ம்பன்	தந்த	ேவேரா 	ெநஞ் 	பகீெரனப்	பற்றிக்	ெகாண்டாற்	ேபால்
இ ந்த .	ேமாசக்காரப்	பாவி,	ேஜாகி.	ரங்க க்காகவா	சதி	ெசய்தான்?
நயவஞ்சகன்.

மணிக்கல்லட் க் 	உடேன	ஓ 	விட	ேவண் ம்	ேபால்	உடல்	பறந்த 	அவ க் .
ஆனால்	கால்கள்	 வள,	அங்ேகேய	ேசார்ந் 	உட்காரத்தான்	அவளால்	 ந்த .
---------	
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ம்பன்	அளித்த	ேவர்,	தந்ைதயின்	காய்ச்ச க் க்	 ணமளித்தேத!
தந்ைதயின்	 ைறக்காய்ச்சல்	அந்த	ேவரில்	வீரியம்	 ன்றி,	அவ ைடய	ெமலிந்த
உடைலப்	பிைணத்த	பி யினின் ம்	தளர்ந் 	வ வ 	கண்ட	அவன்,	பா ,	தன்
இனியவ டன்	 	வாழேவ	பந்தயம்	அ லமா ம்	என்றல்லேவா	ெதம் டன்
இ ந்தான்?	அ 	ெபாய்யாகி	விட்டேத!

ரங்கனா ம்	பந்தய	விதிப்ப 	கல்ைலத்	 க்கி	ெகாண் 	நடந் 	பஞ்சாயத்தார்
ன் 	வர	 யவில்ைல.	கி ஷ்ணன்	நிமிர்ந்த	ேபா ,	கல்	ந வி	விழ	சாய்ந்

விட்டான்.	ரங்கன்	 க்கி	 னகி,	கல்ைலப்	 மியில்	படாமல்	 க்கிக்	ெகாண்
நிமிர்ந் 	நின்றான்.	அவ்வளேவ.	பந்தயத்தில்	அவன்	ெகலித்ததாகத்	தீர்ப்பாகி
விட்ட .

பாவிக்	 ம்பன்	இப்ப ப்	பழி	ெசய்தாேன?	அந்த	அன் ப்	 ங்காவிேல
மைலயன்ேறா	வி ந் 	விட்ட .	கி ஷ்ணனின்	 கத்ைதப்	பார்க்க	 யவில்ைல.
பா ைவத்தான்	அவன்	எப்ப ப்	பார்ப்பான்?	 ன்பங்களில்	ேதாய்ந்த	சிந்தைனயில்
ழன் 	 ழன் 	வந்த	அவ க் ,	அப்ேபா தான்	உண்ைம	ெதற்ெறன

விளங்கினாற்	ேபான் 	இ ந்த .

அசட் த்தனந்தான்.	காய்ச்ச க் க்	 ம்பன்	தந்த	ேவர்,	கசப் 	 லிைக.
அவர்கள்	அன் வைர	அறிந்திராத	அந்த	 லிைக	இரத்தத்தில்	கலந் 	ேநாைவச்
சிக்ெகன	அ த்த .	மந்திர ம்	மாய ம்	எண்ணி	வாங் ம்	ேவர்
லிைகயா மா?	அந்த	ஞானம்	ஏன்	அவ க் 	அப்ேபாேத	வரவில்ைல!	 ன்

ெசன் 	ைதரியமாக	பந்தயம்	ேவண்டாெமன் ,	பா க்காக	அவன்
விலகியி க்கலாேம!

ற்றி ள்ள	ேகாலாகலத்தி ம்	ேவ க்ைகயி ம்	கலந் 	ெகாள்ள	மனமின்றி,
ேஜாகி	தனிேய	ெகாட் லின்	பக்கம்	ெசன்றான்.	மாதிக் ,	மகன்
ேதால்வியைடந்த 	கண்ட ேம	மற்றவர்	ெவற்றி	காணப்	ெபா க்கவில்ைல.
விைளநிலத்ைத	ேநாக்கிக்	கிளம்பிவிட்டாள்.

எதிர்	வீட் ல்	ரங்கம்ைம	பா டன்	வந்தவர்களில்	ெப ம்பாேலாைரச்	ேசர்த் க்
ெகாண் 	வி ந் ச்	ேசா 	சைமப்பதில்	 ம் ரமாக	 ைனந்தி ந்தாள்.

ைகத்த ைய	ஊன்றிக்	ெகாண் 	ேஜாகிையத்	ேத ம்	விழிகைள	உைடயவராய்



லிங்ைகயா	வந்தார்.	வீட் ன்	 றமைனயில்	பா ைவ ம்	ஒன்றிரண் 	ஊர்ப்
ெபண்மணிகைள ம்	தவிர	யா ம்	இல்ைல.	ெகாட் க் 	நடந்தார்.

அவர்	நிைனப் ச்	சரிேய,	ேசாகம்	கப்பிய	 கத்தினனாய்,	ேஜாகி	அங் 	இ க்கக்
கண்டார்.

மங்ைக	ஒ த்திக்காக	மனைச	இ ய	வி வதா?	அவர்,	ெமல்ல	அவன்	 கத்ைத
நிமிர்த்தினார்.	“ேஜாகி!”

“என்ன	அப்பா?”

“வ த்தமா	ேஜாகி?”

“எதற் ?”	என்றான்	மகன்.

“உன்	 கேம	ெசால் கிறேத!	ரங்கன்	தாேன	 தல்	 ைறக்காரன்?”	என் 	தந்ைத
சிரித்தார்	ெமள்ள.

“ம்...	அப்பா	 ைறக்காரனாக	இ ந்தா ம்,	இ 	பாவம்...	நி த்தி	விட	ேவண் ம்”
என்றான்	ேஜாகி	இதழ்கள்	 க்க.	
அவர்	தி க்கிட்டார்.	“ேதவர்	அ ளால்	நிகழ்ந்தி ப்ப 	மகேன.	ஒ 	நல்ல	ெபண்
அந்தக்	 ம்பத் க் 	வரேவண் ம்	என் 	நிைனத்ேதன்.	ைபய ம்	 ம்ப
ெபா ப் 	இல்லாமல்	மண்	ஒட்டாமல்	ேபாய்விடக்	 டா 	என் 	ேவண் ேனன்.
அந்தக்	 ம்பம்	ஒன் க் ம்	உதவாத	ெசம்மண்	 மி	ேபால்	சீரழியக்	 டாேத
என் 	கவைலப்பட்ேடன்.	இரிய	உைடயாரின்	அ ள்,	நல்ல	ெபண்,	பா 	வ கிறாள்.
மனசிேல	ெபாறாைம ணர் க் 	இடம்	ெகா க்கலாமா	ேஜாகி?”	அவர்	விரல்கள்,
அவன்	தைல க் ள்	இதமாகப்	 ரண்டன.

“நீங்கள்	உண்ைமைய	அறியவில்ைல.	அப்பா!	நான்	ெபாறாைமப்படவில்ைல.	இரிய
உைடயாரின்	க ைணயால்	கல் ம்	 ள் ம்	கைளந் 	பயன்ப த்திவிட்ட	நிலம்
ேபால்	நான்	மனைச	ைவத் க்	ெகாள்ள	எப்ேபா ம்	 ய கிேறன்.	ஆனால்	நீங்கள்
இரண் 	ஒத்த	உள்ளங்கைளப்	பிரித் 	விட் ர்கள்.	கி ஷ்ணைன ம்	அவைள ம்
பிரித் 	விட் ர்கள்.	யாைன	ேதர்ந் 	மாைலயிட்டவன்	அர ரிைமக் 	உரியவன்
ெபண்	ஒப்பினால்	மணாளன்	என்ற	நம்	வழக் 	ெமாழிையத்	தி ப்பி,	‘கல்ைலப்
ரட் யவன்	கன்னிக் 	உரியவன்’	என்றாக்கிய 	ெப ம்	தவ .	மனெமாப்பாமல்
நம்	வீட் ல்	பிரி 	ஏற்படவில்ைலயா?	ம ப ம்	அவர்	மக க்ேக	ஒப்பாத
ெபண்ைண	இைணக்கிறீர்கேள!”	ைபயனின்	விழிகளில்	ஒளிர்ந்த	ஒளிையப்	பார்த்த



தந்ைதக் 	உடல்	 வ ம்	சிலிர்ப்ேபா ய .

உண்ைம!	ஆனால்,	ஆனால்!

பா 	சி மியாக	நின்ற	நாள்	 தலாக	அவர்	அவைளப்	பார்த்தி க்கிறார்.
அவளிடம்	 யநல ம்,	சி ைமக்	 ணங்க ம்	இ க் ெமன் 	அவர்
நிைனக்கவில்ைல.	அவள்	ரங்கனின்	தாைய	நிைன க் க்	ெகாண் 	வ ம்
அழகி;	ஆனால்	ேஜாகியின்	அன்ைனையப்	ேபான்ற	அைமதி,	அடக்கம்	 தலிய
அ ங் ணப்	பண் கைளக்	ெகாண்டவள்.	கட் ய	கணவ க் 	உதவியாக
இ ந் ,	ேதாழியாகப்	பழகி	அவ ைடய	விைளநிலத்ைதச்	ெசம்ைமப்ப த்தி
ழந்ைதகைளப்	ெபற் த்	தந் ,	தன்ைனக்	 ம்பத் க் 	ஈ ம்	ெபண்ணாக

அவள்	இ ப்பாள்	என் 	அவர்	எதிர்பார்த்தி க்கிறார்.	இக்காரணங்களினாேலேய,
அவள்	ேஜாகிக் 	மைனவியாவைத	விட,	ரங்க க் 	மைனவியாவேத	இைச
என் 	வி ம்பியி க்கிறார்.	வளமற்ற	 மியிேல,	நல்ல	வித்ைதயன்ேறா
இடேவண் ம்?	அவன்	ேகாணல்	வழியிேல	ெசல்ல	 யாதப ,	அவைன
மண்ேணா 	இைணய	ைவக் ம்	மாண் 	அவ க்ேக	உண் 	என்ெறல்லாம்	அவர்
எண்ணியி க்கிறாேர!

“அப்பா,	கி ஷ்ண ம்	அவ ம்	ஒ வைர	ஒ வர்	அன் 	ெகாண் 	ேநசிப்பவர்,
பிரிப்ப 	தகாத	ெசயல்”	என்றான்	ேஜாகி	உணர்ச்சி	 க்க.

“இ க்கலாம்	ேஜாகி.	தன்	அன்ைப ம்	ஆைசைய ம்	தியாகம்	ெசய் ,	கலங்காமல்
வாழ்ைவ	ஏற் க்	ெகாள்ளக்	 ய	ஒ 	நல்ல	ெபண்ைணேய	ரங்கன்	மணக்க
ேவண் ெமன் 	நான்	எண் கிேறன்”	என்ன	ெநஞ் ரம்!

“அப்பா!”	என் 	ேஜாகி	அல வ 	ேபால்	கத்தினான்.

“ேகள்,	மகேன,	ெபா ைமயாகக்	ேகள்.	கல்யாணம்	என்ப 	எதற் ?	நாம்	
வாழ்ந்த	 மி	தி த்தி	விைளவிக்க	ேவண் ம்.	நிைறயக்	 ழந்ைதகள்	நம்
ற்றங்களில்	விைளயாட	ேவண் ம்.	கன் 	காலிகள்	ெப க	ேவண் ம்.	ஆ ம்

ெபண் ம்	வாழ்வில்	இதற்காகத்தான்	பங் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்!”

ேஜாகி	வாயைடத் 	நின்றான்.	அவர்	ெதாடர்ந்தார்.	“கி ஷ்ணன்	ப த்தவன்.
பைச ம்	ஒட் த ம்	நீங்காத	 ம்பத்தில்	பிறந்தவன்.	அவன்	தன்ைனத்	தி ப்தி
ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணத் டன்	வ பவளாக	இ ந்தா ம்

ம்பத்தில்	ஒட்ட	ைவத் க்	ெகாள் ம்	வசதிகள்	அங் 	உண் .	இங்ேக,
நிைறைவ	ேவண் 	வ பவளாக	இ ந்தால்	தான்	பிரி 	உண்டா ம்.	பா 	இந்தக்



ம்பத் க் 	நிைறைவ	அளிப்பாள்;	ரங்கனின்	வாழ்ைவச்	ெசம்ைம	ெசய்ய
அவைளப்	ேபான்ற	ெபண்ேண	ேதைவ.	ேகட்டாயா	ேஜாகி?	உன்	ெபரியப்பன்
வாழ்விேலேய	ஒட்டவில்ைல.	அவர்	எதற் ம்	கவைலப்ப வதில்ைல.	கிைடக் ம்
இன்பத்ைத	அ பவித் 	விட் த்	தம்ைம	மறந் 	பா க்	ெகாண் க்கிறார்.
அவைரப்	ேபான்ற	மனிதர்	எவைர ம்	நான்	பார்க்கவில்ைல.	ஆனால்,	ரங்கன்
அவைரப்	ேபால	இல்ைல.	மண்ேணா 	இைசந் 	 வா 	அறியா 	வா ம்
வாழ்ைவ	விட் 	விலகி	விட்டாெனன் 	அஞ் கிேறன்.	மகேன,	அதனால்	தான்
அவன்	பந்தயத்தில்	ெகலிக்க	ேவண் ம்	என் 	வாழ்த்திேனன்,	ேஜாகி.”

ேஜாகி	அந்ேநரம்	வைரயி ம்	இளம்	உள்ளத்திேல	ஒ 	ெபண் க்காக	 மிழியி ம்
ஆைசகைள ம்	கன கைள ம்	பிரதானமாக	எண்ணியி ந்தான்.	அப்ேபா தான்
அந்த	இளைம	ஆைசக க்கப்பால்	ஒ 	ேப ண்ைம	ெபாதிந் 	கிடக்கிற .
வாழ்க்ைக	இன்பம்	அ பவிப்பதற் 	மட் ம்	அன் .	 யற்சியின்றித்	தானாகக்
கிட் வ 	இன்பம்.	மண்ைண	ெவட் ம்	ேபா ம்,	விைதையத்	ெதளிக் ம்	ேபா ம்,
அ 	 ைளவிட் ச்	ெசழித் க்	கதிர்	சா ம்	ேபா ம்,	அ வியில்	 ம்	ேபா ம்,
மா கள்	கறக்ைகயில்	பால்	ெபாங்கி	வ ம்	ேபா ம்	இன்பம்	நிைனத்தா
ெசய்யப்ப கின்றன?	இல்ைல,	நன்ைமக்காகச்	ெசய் ம்	ெசயல்களாக	அைவ
பழக்கத்தில்	ஊறிவிட்டன.	அப்ேபா 	இன்பம்	வ கிற .	அ ேபாலேவ	ஒ
ெபண்ைணக்	ெகாண் 	வந் ,	இ வ ம்	 யநலமின்றிக்	 ம்பத் க்காக,
ஹட் க்காக,	உல க்காகக்	 	வாழ்ைகயிேல	இன்பம்	கிட் ம்	ேபா ம்.

அவ ைடய	ஐயன்	எவ்வள 	அழகாகக்	 றினார்.	அவ ைடய	அம்ைம	அந்தக்
ம்பத்தில்	கண்டெதன்ன?	ஆனால்	அவள்	அன் ம்	தியாக ம்	அல்லேவா

உ வாக	வந்தவள்?	எத்தைன	கஷ்டங்கள்	வந் ம்	அவள்	 ம்ப	பந்தத்திலி ந்
விலகாத 	ஏன்?

“நான்	சி வனாகச்	ெசால்லிவிட்ேடன்,	அப்பா.	பா வின்	 கம்	பார்த்
வ ந்தியதால்	படபடப்பாகக்	 றிவிட்ேடன்”	என்றான்.

“இந்த	வயசில்	அப்ப த்தான்	சலனம்	உண்டா ம்.	ெவன் 	வி 	மகேன!”	என்றார்
தந்ைத.

இ வ மாக	வீ 	ேநாக்கி	வந்தனர்.

றமைனயில்	பா 	மட் ேம	இ ந்தாள்.	அவர்கைளக்	கண்ட ம்	 கத்ைதத்
தி ப்பிக்	ெகாண்டாள்.	ஆத்திரம்	கண்ணீர்த்	 ளிகளாகப்	பீறி	வந்த .



“பா ,	இேதா	பார்;	பாரம்மா!”	லிங்ைகயா	அன் ம்	ஆதர ம்	கனி ம்	 ர டன்
அவள்	தைலையத்	தி ப்பினார்.

மைலகள்	சரிந் 	கடல்கள்	ெபாங் வ 	ேபான்ற	உணர்ச்சிகைள	அடக் பவள்
ேபால்	கண்ணீைரச்	சமாளித் க்	ெகாண் 	அவள்	பார்த்தாள்.

“வ த்தப்ப கிறாயா	பா ?”

கம்	தாழ்ந்தாள்.	கண்ணீர்	சிந்திய .

“அசட் ப்	ெபண்ேண,	ஏன்	வ த்தப்ப கிறாய்?	இேதா	பாரம்மா,	ெபண்	அ ப் த்
தீப்ேபால,	 ம்பத்ைத	நல்லவிதமாக	உ வாக் ம்	சக்தி;	அவள்	 ைகயலாமா?
பாைலக்	 டக்	 க்காமல்	வீட் க்காகத்	தியாகம்	ெசய் ம்	சக்தி	ஒளிர,	இந்த
வீட் க் 	நீ	வ கிறாயம்மா.	மங்களத் க் 	உரியவளாக,	சீர் ைலந் 	வ ம்	ஒ

ம்பச்	ெசல்வத்ைத	நிரப்ப,	நீ	வ கிறாயம்மா.	சின்ன	எண்ணங்கைள
விட் வி .	ெபரிய	ெபா ப் 	உன்ைனத்	ேத 	வந் விட்ட .	அன்பின்றித்	ேதய்ந்த
ஓர்	உள்ளத் க் 	ஆக்கமளித் ,	நல்ல	 ம்பமாக	ஒளிர,	ஒளி ட்ட
வ கிறாயம்மா,	 ழந்ைத!”

“மாமா!”	என் 	தன்ைன ம்	அறியாமல்	அவர்	கால்களில்	பணிந்தாள்	பா .

ஓர்	ஆவணி	நன்னாளில்,	அவள்	ரங்கனின்	இல்லத்ைத	ஒளிரச்	ெசய் ம்	ைவபவம்
நிகழ்ந்த .	ேகாத்தர்	இைச	 ழங்க	 த்தாைட	அணிந்த	ரங்கன்,	ேஜாகி,	தந்ைத,
சிறிய	தந்ைத	 தலியவ டன்	பரி ப்	ெபா ள்கைள ம்	இ 	 பாய்	ெவள்ளிப்
பணத்ைத ம்	சீெர த் ,	மணிக்கல்லட் 	ெசன் 	ெபண்ைண	அைழத் 	வந்தான்.

ெசம்மண்	தீட் ப்	 ப்பித்த	மைனவாயிலிேலேய	மணப்ெபண்	வந் 	நின்ற ம்,
மாதி	வீட் ன்	 தியவள்,	மாமி	என்ற	ஸ்தானத்தில்	நின் ,	“ டத்திலி ந்
ஒ ம்	நீர்	ேபால்	வழி	வழி	வ ம்	இந்தக்	 ம்ப	வளர்ச்சிைய	ஏற் க்
ெகாள்வாயாக!”	என் 	அவளிடம்	ஒப்பிப்பேத	ேபால்,	நீைரக்	 டத்தினின் ம்	மணப்
ெபண்ணின்	ைககளில்	 ம் ைற	வார்த்தாள்.	நீர்	அவள்	ைககைள	நைனத் க்
கால்களில்	வி ந் 	ஓ ய	பிற 	தட் லி ந் ,	ெபாற்கம்பியில்	ேகாக்கப்	ெபற்ற
மணிமாைலைய	எ த் ப்	பா வின்	க த்தில்	ேபாட் ,	அவைள	உள்ேள
வரேவற்றாள்.

றமைனயில்	கம்பள	விரிப்பில்	 	வட் ல்	ைவத் ,	அண்ணன்	மைனவிைய
ரங்கம்ைம	அைழத் 	உட்கார	ைவத்தாள்.	 ப்பா டன்	சாைமச்	ேசாற்ைற	மாதி



வட் த்தாள்.	பா க் ப்	பாலன்னம்	இறங்கவில்ைல.

ெபண்கள்	 மிக்	ேகலி	ெசய்தார்கள்.	ஒ த்தி	ரங்கைன	 ன்பாக	அைழத்
வந் ,	“எ த் க்	ெகா ,	ரங்கண்ணா”	என்றாள்.

கம்	சிவக்க	பா ம்	ேசா ம்	நாவில்	பட	ைவத்த	பா 	எ ந்த ம்	ரங்கம்ைம
ைகக் 	நீர்	வார்த்தாள்.

பின்னர்க்	ேகாத்தர்	இைச	 ழக்கினார்.	 க் டம்	ெபாற் டம்	ேபால்	சித்திர
ேவைலப்பா க ம்	மஞ்ச ம்	சந்தன மாக	விளங்கிய .	

ரங்கி	 டத்ைத	எ த் 	அண்ணன்	மைனவியிடம்	ெகா க்க,	கன்னிப்
ெபண்க ம்	 மங்கலிக ம்	 ைட ழ	மணப்ெபண்	அ வி	நீெர க்கச்	ெசன்றாள்.

மங்கள	இைசேயா 	அ வி	நீர்	எ த் க்	ெகாண் 	அந்த	வீட் னில்	மீண் ம்
ைழைகயிேல,	பா க் 	மாமனின்,	ெசாற்கேள	நிைனவில்	பளிச்சிட்டன.	‘இந்த

வீ 	எனக் !	இந்த	வீட் ன்	ெபா ப் 	எனக் !’	என் 	அவள்	உள்ளத்தி ம்
உடலி ம்	நிைறந் 	நின்ற	ெபண்ைம	என் ம்	ஆற்றல்	ெப ைம டன்	நிமிர்ந்த .
சின்னத்தனமான	அற்ப	உணர் க க்ேக	அப்ேபா 	அவ ள்	இடமில்ைல.
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மாசி	மாதத்தின்	இன்பச்	 ரியன்	விண்ணிேல	ஒளி ம்	ஒளிமணியாய்
தானெமல்லாம்	நீலப்பட்டாைட	விரிய	எழில்	நைக ரி ம்	இளங் மரனாய்
நீலமைலயன்ைனையக்	காண	வந் 	விட்டான்.	மைலயன்ைனக் த்தான்
ஒளிநாயகைனக்	காண்பதில்	உள்ள	 ரிப் க்	ெகாஞ்சமா	நஞ்சமா?	 த்
வடங்கைள ம்	மலர்கைள ம்	 	நிற் ம்	 ந்தரியாக	இர 	 வ ம்	அன்ைன
அலங்கரித் க்	ெகாண்டாள்	ேபா ம்!

ப ம்	 ல்லாைடகளிெலல்லாம்	இரவில்	அணிந்த	 த் க்கள்	வானவில்லின்	ஏ
நிறங்கைள ம்	வாரி	வீசிச்	 டரிட,	 	ைவர	இைழகெளன	 க களிெலல்லாம்
அ விகள்	ஒளியிைழகளாய்	மின்ன,	வண்ண	வண்ண	மலர்கள்	 ங்கிச்	சிரிக்க,
அழைக	 வ ம்	விள்ளத்	தரமாேமா?	மாரிக்கள்ள ம்	 தற்	ெகா ேயா ம்
வ த்திக்	 ைலத்த	 ன்பங்கைள	எல்லாம்	ெவற்றிக்	கண் 	மீண்ட	மகிழ்விேல
அன்ைன	கதிரவைன	ஆர்வத் டன்	ேநாக் ம்	ேவைளயல்லவா	இந்த	மாசி
நன்னாள்?	உய்ெயனச்	 ழன் 	ெவறியாட்டம்	ஆ ய	காற் ,	ஓங்கி	வளர்ந்த
ஊசியிைலக்	ேகா ர	மரங்கைள ம்	கர்ப் ர	வி ட்சங்கைள ம்	ேதாழைனப்	ேபால்
ெமல்ல	அைணத் 	இைழத் 	மகிழ்ந்த .

மைனயின்	ெசல்வப்	 தல்வர்	 தல்விகளாய்	வா ம்	மக்கள்	அைனவ ம்	கீழ்
மைலக் 	வ ம்	ஒற்ைறய ப்	பாைதகளிெலல்லாம்	வானில்	வரிைச	வரிைசயாகச்
ெசல் ம்	ெவண் றாக்களின்	 ட்டம்	ேபால்	சாரிசாரியாக	வந்
ெகாண் ந்தார்கள்.	 ய	ெவள்ைள	உைடகளிேல	மக்களின்	 ட்டம்	சரி களி ம்
பள்ளங்களி ம்	இறங்கி	ஏறி,	எங் ம்	விரிந் 	ெகாழித்த	ப ைமயினிைடேய	வந்த
ேபா ,	கவ ல்லாத	ேநர்ைம ம்	வள ம்	இன்ப ம்	இைணந்த	ேகாலாகலமாகேவ
ேதான்றிய .

மண்ைண ம்	நீைர ம்	காற்ைற ம்	தந் 	வற்றாத	வளைமக் 	வழிகாட் ய
இைறவைனக்	ெகாண்டா 	மகி ம்	தி நாள்	அன் .	கங்ைகவார்சைடயில்	திங்கள்
அணிந்த	மங்ைக	பாகைன	மனத்தி த்தி	ஆண் 	சிறக்க,	மண்ணில்	இட்ட	விைத
மண் ப்	பயன்	தர,	கன் 	காலிகள்	பல்கிப்	ெப க,	பா ம்	ேத ம்	பஞ்சமின்றிப்
ெபாங்கிப்	ெபாழிய,	ெசய் ம்	 யற்சிகெளல்லாம்	ைக ட	ேவண் ,	அவர்கள்



ெகாண்டா ம்	ெப நாள்	அன் ,	கீழ்மைல	மாதலிங்ேக வரர்	சந்நிதிக் 	 ன்
அழல்	வளர்த் ,	ஹர	ஹர	ஹர	என்ற	ேகாஷம்	மைல	 க கள்	எங் ம்
எதிெராலிக்க,	அ யவர்	இறங்கி	நடப்பைதக்	கண் ,	சிந்ைத	உ கிப்	பக்திப்
பரவசத்தால்	பா 	ஆ 	மகி ம்	 னித	நாள்	அன் .	மைல ச்சியில்	பிறந் 	ஆ த்
தவழ்ந் 	இ பட் 	இன்ன ற் 	ஆழி	இைறவைனக்	கலக்க	ஒேர	ேநாக் டன்	ஓ
வ ம்	நதிகெளன	மக்கள்	சாரிகள்	அைனத் ம்	கீழ்மைலச்	ேசாைலயிேல	விரிந்
பரந்த	 ட்டத்திேல	சங்கமமா ம்	இடம்	ெந ங்க	ெந ங்க,	பக்திப்	பரவசப்
பாடல்கைளப்	பா க்	ெகாண் ம்,	ஆ க்	ெகாண் ம்,	 ழல்கைள	ஊதிக்
ெகாண் ம்	மத்தளங்கைள	 ழக்கிக்	ெகாண் ம்	வந்தன.	 த்தாைட	உ த்திய
சி வர்	சி மியர்	பட் ப்	 ச்சிகைளப்	ேபால்	களிப் டன்	ஓ யா னர்.	அழகிய	 ள்

கள்	 ன்	ெநற்றிகளி ம்	காேதாரங்களி ம்	ெதரிய,	ெவள்ைள	வட் க்
ெகாண் 	தைலைய	 	மைறத் ப்	 	 ண் ம்	அணிந்த	மைலமங்ைகயர்
அ விகளின்	கலகலப்ைப	ஒத்த	கள்ளமற்ற	சிரிப் ம்	ேபச் மாக,	விழா க் க்
ம்பல்	 ம்பலாக	வந்தார்கள்.	 ற்றிப்	ப ங் ன் கள்	 ழ்ந்த	அந்தப்	ெப ஞ்

ேசாைலயிேல	இைறயவர்	ேகாயி க் 	வ ம்	வழிெயல்லாம்	ெபாரி ம்	பழ ம்
ன்றாகக்	 விந்தி ந்த	கைடகள்;	சி வர்	சி மியரின்	ேகாஷங்கைள ம்
ச்சல்கைள ம்	பன்மடங்காகப்	ெப கிக்	ெகாண் 	 ழ ம்	 ைட	ராட் னங்கள்

ேவ க்ைககள்;	விேநாதங்கள்	ெபண் ர்	 ழ	வந்தி ந்த	பாத்திரக்	கைடகள்;
கட் க்	கட்டாகக்	க ப்பங்கழிகள்;	அந்தத்	தி நாளில்	இைறவ க் க்
காணிக்ைகயாக	வந்தி க் ம்	 தல்	ஈற் க்	கன் களின்	பால்	ெபாங் ம்
தாழிகள்;	மணிகள்	 ங்கச்	ெசல் ம்	ப க்கள்;	கன் கள்.
இத்தைன	ஆரவாரங்கைள ம்	ேகாலாகலங்கைள ம்	தாண் 	வந்தால்,	 ல்லி ம்
ண் ம்	உயிர்த்	தத் வமாக	விளங் ம்	ஐயன்,	எளிைமயில்	நிைற 	கா ம்

அந்த	இயற்ைகயன்ைனயின்	மக்களின்	ஐயனாம்,	நாற் ற ம்	 ள ம்	ந ேவ
மண்டப ம்	எனத்	ேதான் ம்	அழகிய	பள்ளத்தின்	ந ேவ	சின்னஞ்சிறிய	அகல்
விளக்கில்	ஒளி ம்	ெபன்னம்	ெபரிய	ேசாதிச்	 டர்	ேபால்,	சி 	 டலில்	ேகாயில்
ெகாண் க்கக்	காணலாம்.	வலப் றத்திேல	 ன்ற 	அகலம்	ஏழ 	நீள ள்ள
பள்ளத்திேல	சந்தன ம்	அகி ம்	ேசர்ந் 	மணம்	பரப் வைதப்	ேபால்	 கந்தத்ைதப்
பரப்பிக்	ெகாண் 	சாம்பிராணிக்	கட்ைட ம்	கர்ப் ரக்	கட்ைட மாகத்
தி தி ெவன் 	எரிந் 	ெகாண் ந்தன.	மக்கள்	 ட்டம்	 ட்டமாகப்	பள்ளத்தில்
இறங்கி	வ வ ம்	 ம்பம்	 ம்பமாகச்	சி 	 க் ள்	ேதங்காய்	பழம்	பால்
காணிக்ைகக டன்	 வ ம்	வழிப வ மாக	இைறவனின்	சந்நிதியில்	 ச் த்
திண ம்	ெந க்க ைய	உண் 	பண்ணிக்	ெகாண் ந்த .

உைடயர்	என்ற	பிரிைவச்	ேசர்ந்த	 க்கள்	ஐந்தா 	ேபர்க ம்,	சந்நிதிக்
ெவளிேய	நந்தி	ேதவனின்	 ன்	நின் ,	 மிய	மக்களின்	காணிக்ைககைள
ஏற் ,	ேதங்காைய	உைடத் 	இைறவைன	ேவண் ப்	பிரார்த்தித் ,	அ ெதாட்



வணங்கிய	ஆடவைர,	ெபண் ைர,	 ழந்ைதகைள	இளநீைரத்	ெதளித் 	ஆசிகள்
வழங்கினர்.

தீக் ழிக் 	அப்பால்,	ஒவ்ெவா 	ஹட் ைய ம்	ேசர்ந்த	இைளஞர்கள்,
அணியணியாய்,	இயற்ைக	அரங் 	ேபால்	ேதான்றிய	இடத்திேலேய,	கால்களில்
சலங்ைகக ம்	ைககளிேல	ேகால்க மாக	ஆ ப்	பா னார்கள்.	அந்த
ஆட்டத் க் ம்	பாட் க் ம்	 ேவ	இ க்கவில்ைல.	ஒ 	ேகாஷ் 	ேபானால்
இன்ெனான் ;	இன்ெனான் 	ேபானால்	ேவெறான் .

மன்றிலா ம்	எம்பிராைன	மட் மின்றி,	அவர்களின்	பத்தினித்	ெதய்வமான
‘ஹத்ைதயம்ம’னின்	 கைழ ம்	அவர்கள்	பா ய	கீதங்கள்,	அந்த	மைலப்
பிராந்தியம்	 வ ம்	தவழ்ந்த	காற்ேறா 	இைழந் 	ஒலி	பரப்பிய .	ஒ றம்,
தைலயில்	ெப த்த	பாைக ம்	ெசவிகளில்	வில்வதளம்	ேபான்ற	இ வைளயக்
காதணிக மாக,	காலம்	 கத்திேல	கீற் க்கைள	இட் 	விட்டா ம்,	பாலப்
ப வத் 	ெநஞ்சங்கைளக்	ெகாண்டவர்களான,	 திய	தைல ைறையச்	ேசர்ந்த
கரியமல்லர்,	பா வின்	பாட்டனார்,	ரங்கனின்	தந்ைத	மாதன்	ேபான்றவர்கள்
ைககைளக்	ேகாத் க்	ெகாண் 	வட்டாக	நின் 	கால்கள்	மாற்றி	மாற்றி	ந ேவ
ைவத் 	ஹாவ்	ஹாவ்	எனக்	 வி	நடனம்	 ரிந்தார்கள்.

கதிேரான்	உச்சிைய	ெந ங் ைகயிேல,	மக்கள்	 ட்ட ம்	பக்தி	ெவறி ம்
உச்சநிைலக் 	ஏறின.	 ட்டத்தின்	ந ேவ	எண்ணற்ற	சி 	வண்ணச்	சப்பரங்கள்,
எம்பிரானின்	நாம	ஒலிக் ம்	தாளத் க் ம்	இைசய	பக்தி	ெவறி	ெகாண்டவரின்
ேதாள்களில்	ஆ ன.	ஆேவசக்காரர்கள்	தீயில்	வி ந் 	விடாதப 	இ ற ம்
இரண் 	ஆட்கள்	ப ங்கிைளகைளக்	ைகயில்	ைவத் க்	ெகாண் 	ஒ ங்கிய
வண்ணம்	கத்தினார்கள்.	ெப ம்	ெப ம்	கட்ைடகள்	எரிந் ,	தணல்,	மாணிக்கப்
பாளங்களாய்	ெஜாலித்த .

இந்தப்	ெப ங் ட்டத்தில்,	மணிக்கல்லட் ,	மரகத	மைல	 தலிய	ஊர்களிலி ந்
வந்த	மக்கள்	அைனவ ம்	இ ந்தார்கள்.	மணவாழ்வின்	ஒ 	 றிஞ்சிக் ள்
வாழ்வின்	 	அ பவத்ைத ம்	ெபற் 	விட்ட	ேகாலத்தில்	பா 	ைகயில்	வண்ணப்
பாவாைட	அணிந்த	மகைள	இ த் க்	ெகாண் 	தங்ைக	கிரிைஜையத்	ேத த்

விக்	ெகாண் ந்தாள்.	பஜைனக்காரர்களின்	ந ேவ	ேஜாகிையப்	பார்த் க்
ெகாண் 	ஒேர	இடத்தில்	நின்றால்,	அழல்	மிதி	பார்ப்ப 	எப்ப ?

அத்ைத	மாதிைய ம்	காணவில்ைல.

பா 	 ட்டத்ைத	எதிர்த் 	 ண் க்	ெகாண் ,	ேமட் ல்	ஏற	 யன்றாள்.



அப்பப்பா,	என்ன	 ட்டம்!

ஆகா!	ேசைல	உ த் ச்	சிங்கார	ரவிக்ைக	அணிந் ,	ெகாண்ைட ம்	 மாய்
வந்தி க்கிறாேள,	கி ஷ்ணனின்	மைனவி,	ேதன்	மைலக்காரி!	ெநற்றிப்	பச்ைசக்
த் ச்	சின்னங்க க் 	ந ேவ	 ங் மம்,	 க்கிேல	 டர்வி ம்	ைவர	 க் த்தி,

கா களில்	ெபான்	வைளயங்க க் ப்	பதில்	மா ளம்	 த் க்கைளப்	ேபால்
ஒளி ம்	ெகம் க்கல்	ேதா கள்,	க த்திேல	அட் ைக,	பதக்கம்,	ைககளில்	ெபான்
வைளயல்கள்,	மணி	மணியாகப்	ெபண்ெணான் ம்	ஆெணான் ம்	ெபற்
விட்டதாய்.

ஒ 	காலத்தில்	அவள்	கன 	கண்ட	கி ஷ்ணனின்	மைனவி	அவள்!	கி ஷ்ணன்
சட்டம்	ப த் 	ஒத்ைதயில்	ெதாழில்	நடத் ம்	சீமான்	ஆகிவிட்டான்.	ஒத்ைதயிேல
வீ ;	ேபாக	வரப்	 ைமயாகக்	கார்	ேவ 	வாங்கியி ந்தான்.	அவன்	ெப
யற்சியினாேலேய	மரகத	மைலயில்	அபிவி த்திகள்	ெசய்யப்பட் ந்தன.	

எப்ேபாேதா	மாசம்	ஒ 	 ைற	அவர்கள்	வ வதற் 	அைடயாளமாக,	 திதாகப்
பாம் 	ேபால்	மைல	 ற்றி	வந்த	ெசம்மண்	பாைதயில்	அவர்க ைடய	க ப் க்	கார்
நிற்பைதப்	பா 	காண்பாள்.	கால்	சராய்	சட்ைட	தரித்த	ைபய ம்,	பாவாைட	உ த்
நிற் ம்	ெபரிய	ெபண் ம்	வாயிலில்	விைளயா வார்கள்.	ஹட் யி ள்ள
ழந்ைதக ம்	சி வர்	சி மிய ம்	 தியவ ம்	அந்தக்	 ழந்ைதகைள ம்

காைர ம்	பார்த் 	அதிசயித் 	மகிழ்வார்கள்.	பா 	விைள	நிலத்தில்	ேவைல
ெசய் 	தி ம் ைகயில்	அந்தத்	ேதன்	மைலக்காரிைய ம்	ஒவ்ெவா 	 ைற
சந்திப்ப ண் .

“நல்லாயி க்கிறீர்களா	அக்கா?”	என் 	அவள்	ஒ 	 ன்சிரிப் டன்	 சலம்
விசாரிப்பாள்.

பா வின்	 கத்தில்	 ன்னைக	மலரா .	ஆனால்,	“ெசௗக்கியமா	அக்கா?
இப்ேபா தான்	வந்தாயா?”	என் 	பதி க் க்	ேகட்பாள்.

“ஆமாம்.	ஸ் ல்	லீ 	நாைள	ேபாேவாம்”	என்பாள்	அவள்.

அவள்	 ரலில்	ெதானிக் ம்	ெப மிதம்	பா வின்	ெநஞ்சிலி ந் 	ஓர்	ஏக்கப்	ெப
ச்ைசத்	தள்ளிவ ம்	அந்தப்	பழக்கத்தில்	தான்	ேதன்மைலக்காரி	அப்ேபா ம்

பா ைவத்	த த் 	நி த்தி,	“நல்லா	இ க்கிறீர்களா	அக்கா?”	என்
விசாரித்தாள்.



ஒ 	கணம்	பா 	நிைலத் 	அவைளப்	பார்த்தாள்.

“ெசௗக்கியமா?”	என் 	ஒப் க் க்	ேகட் விட் 	ேமேல	 ட்டத்தில்	கண்கைளத்
ழாவ	விட்டாள்.

ேமேல	 	எஸ்ேடட்	 ைர	 ைரசானி	இ வைர ம்	ரங்கன்	 ன் க் 	அைழத்
வந் 	ெகாண் ந்தான்.	ஆங்கிலத்தில்	ெபாரிந் 	ெகாண் 	 ைரசானிையக்
ட்டத்தில்	ைகையப்	பி த் 	அைழத் ச்	ெசன்ற	அவன்	மட் ம்	மதிப்பில்,

பார்ைவயில்	கி ஷ்ண க் க்	 ைறந் 	விட்டானா!	கம்பளிக்	கால்	சட்ைட,
ேகாட் ,	ெபரிய	தைலப்பாைக,	க காரம்	எல்லாமாகக்	கனவானாகத்	தான்	ேதாற்றம்
அளித்தான்.	ஒத்ைத	நகைர	அ த் 	ஏகரா	எகராவாகக்	 த்தைக	எ த் க்
கிழங் 	ேபா வ ம்	மண் க க் 	அ ப் வ மாக	அவன்	ெபரிய	மனிதன்
ஆகிவிட்டாேன?

ஆனால்...

பா 	ேதன்மைலக்காரிையக்	கண்டதனால்	ஏற்பட்ட	ெநஞ்சக்	கிளர்ச்சிைய	அடக்கி,
மனைச	ேவ 	திைசயில்	ெச த்த	 யன்றான்.

தியவர்	 ைவ	விட் ,	ேஜாகி	 தலிய	இைளஞர்	ேகாஷ் க் த்	தைலைம
வகித் ,	ரங்கனின்	தந்ைத	பாட	வந் 	விட்டான்.	வய 	அ பைத	எட் ய	பின் ம்,
அந்தக்	 ரலில்	என்ன	இைழ ,	என்ன	கம்பீரம்!	அந்த	உடல்	எப்ப ெயல்லாம்
வைளகிற .	ேகால்	ெகாண்ட	 க்ைகயிேல?

கி ஷ்ணனின்	தந்ைதக் 	என்ைறக் ேம	வ பவர்க க் 	வஞ்சைனயின்றி	உண்
ெகா த் 	உபசரிப்பதில்	பிரியம்	அதிகம்.	பஞ்சாமி தத்ைதப்	ெபரிய
பாத்திரங்களில்	கலக்கி	வாரி	வாரி	இைலகளில்	பஜைன	ேகாஷ் க க் 	வழங்கிக்
ெகாண் ந்தார்.

“ேகாபாலன்	உங்கள்	மகேளா ,	ைகேகார்த் 	விைளயா கிறான்	பா ங்கள்
அக்கா!”	என் 	ேதன்	மைலக்காரி	சிரித்தாள்.

பா வின்	 த்த	மக க் 	வய 	ஏ தான்.	இைளயவ க் 	ஐந் 	வய .	வழிய
வழிய	எண்ெணய்	தடவி	வாரி,	ேராஜ்	உல்லன்	 ல்	 த் ப்	பின்னல்	ேபாட் ,
அவேள	அலங்காரம்	ெசய்தி ந்தாள்.	 த்தவள்	மாநிறம்,	விழிகள்	தந்ைதையப்
ேபால்	ெபரியைவ.	இைளயவள்,	பா வின்	அச்ேச.	கி ஷ்ணனின்	மகன்	ேகாபாலன்



அந்தக்	 ழந்ைதையத்	தான்	ைக	ேகாத் 	ஆ வ ம்	வி வ மாகச்	சிரித் க்
ெகாண் ந்தான்.	ெபரியவ ம்	சிறியவ மாக	இ 	ெபண்க ம்	மரத்த யில்
சாய்ந் 	ஏேதா	ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.

உைட	ேவண் மானால்	 ைரமார்	வீட் க்	 ழந்ைதகைளப்	ேபால்	 ைமயாக
இ க்கலாம்.	ஆனால்	இ 	 ழந்ைதக ம்	தாயின்	ம 	வார்ப்படங்கேள;	 க்ேக
நீண்ட	மண்ைட	 கலான	ெபாட் க்கள்,	சற்ேற	ேமடான	ெநற்றி.

பா க் 	நான்ைகந் 	 ைறப்	பிரசவங்க க் ப்	பிற 	தங்கிய	 ழந்ைதகள்
அவர்கள்	இ வ ம்.	ஆனால்	கி ஷ்ணன்	காதலில்	ேதாற்ற	பிற 	சட்டம்	ப க்க
மீண் ம்	பட்டணம்	ெசன் 	விட்டான்.	அ த்த	ஆண்ேட	ேதன்மைல	அத்ைத
மகைளக்	கட் னான்.	அதற்க த்த	இரண்டாம்	ஆண் 	அவன்	ஒத்ைதயில்
ெதாழில்	ெதாடங்கச்	ெசல்ைகயிேல	ேதன்மைலயாள்,	எட் 	மாசக்	 ழந்ைதைய
ைகயில்	எ த் ச்	ெசன்றாள்.

பா 	ெபாறாைமக்	கனல்	கனிய,	பார்த் க்	ெகாண்ேட	நிற்ைகயில்,	கி ஷ்ணன்
அங் 	வந்தான்.	பா வின்	ெநஞ்சம்	படபடத் ,	விம்மித்	தணிந்த .

“என்ன	 கந்தானா?”	அசட் ச்	சிரிப் டன்	எத்தைன	நாட்க க் ப்	பிற
ேகட்கிறான்?

பா க் ப்	பதில்	வரவில்ைல.	‘நான்	ஏமாற்றப்பட்ேடன்;	பந்தயம்	அ 	இ 	என்
வஞ்சகர்கள்	என்ைன	ஏமாற்றி	விட்டார்கள்.	இந்த	இரண்ைட	மண்ைட	 க்மிணி
இரண் 	 ழந்ைதகளில்	இைட	ெப த் ப்	பார்க்கச்	சகியாமல்	நிற்பவள்.	இவள்
ஸ்தானத்தில்	நான்	அல்லேவா	இ ப்ேபன்?’	என் 	அவள்	ெநஞ்சம்	அ த .

“ரங்கைன	எங்ேக	காேணாம்?”	என்றான்	கி ஷ்ணன்	அசட் ச்	சிரிப் டன்.	

“எனக்ெகன்ன	ெதரி ம்?	 ட்டத்திேல	இ ப்பார்கள்”	என்றாள்	அவள்.	

“இந்த	வ ஷம்	பயிரில்	ேநா 	வி ந் 	விட்டதாேம?”	என்றான்	கி ஷ்ணன்
அ த்தப யாக.

“அப்ப த்தான்	ெசால்லிக்	ெகாண்டார்கள்.”

“மாமா	இந்த	வ ஷம்	‘ெகண்ட’	(ெந ப் )	மிதிக்கிறார்	ேபால்	இ க்கிறேத?”



“ஆமாம்.”

“நீ	ஒ 	நாள்	ேஜாகி,	கிரிைஜ	எல்லாைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	ஒத்ைதக்
வரக் டாதா?”

வயிற்ெறரிச்ச டன்	பா 	ஒ 	நிஷ் ரச்	சிரிப்ைப	வரவைழத் க்	ெகாண் ,
“ க்மிணி	அக்கா	என்ைனக்	 ப்பிட்டாளா?	கார்	வ கிறேத;	என்ைனக்
ப்பிட்டாளா?”	என்றாள்.

“தப் த்தான்	அக்கா.	இப்ேபா 	 டேவ	 ப்பி கிேறன்.	வா ங்கள்”	என்
ேதன்மைல	 க்மிணி,	ெவற்றிைலக்	காவி	ஏறிய	பற்கள்	ெதரியச்	சிரித்தாள்.

இதற் ள்	தாள	ஒலிக ம்	 ச்சல்க ம்	தீ	மிதிக் ம்	ெபரிேயார்களின்	வ ைகைய
அறிவித் 	விட்டன.

மழிக்கப்பட் ச்	சந்தனம்	 சிய	தைலக டன்	கதம்ப	மாைலக ட மாக	எ வர்
ஆ க்	ெகாண் ம்	பா க்	ெகாண் ம்	வந்தார்கள்.	ேகாத்தரின்	 ழல்,	ெகாம் த்
தாைர,	தப்பட்ைட	 தலிய	வாத்தியங்கள்	விண்	அதிர	ஒலித் 	 ழங்கின.	காவ
ேபான்ற	பிரம் 	வில்கைளத்	ேதாள்களில்	தாங்கிக்	ெகாண் 	அரஹர	அரஹர
அரஹர	என்ற	ேகாஷம்	மைல	 க களில்	பட் 	எதிெராலிக்க,	அவர்கள்	அந்த
தீப்பள்ளத்தில்	ஏ 	 ைறகள்	 தித் க்	கடந்தார்கள்.	 தல்வர்,	ேதன்	மைலையச்
ேசர்ந்தவர்கள்,	இரண்டாமவர்,	ேகாத்ைதப்	பக்கத்திலி ந் 	வந்தவர்;	 ன்றாமவர்
லிங்ைகயா,	ேநாவி ம்	காய்ச்சலி ம்	தளர்ந் ,	 ைமயி ம்	 ங்கிய	உடல்
இப்ப 	ஒளி	த ேமா?	 ன் 	மாசங்களாக	விரதமி ந் ,	ேகாணியில்	ப த் ,
அவர்	 னிதம்	காத்த	ெநறிையக்	 ற	 ேமா?	பக்தி ம்	சீல ம்	அவர்	வழி	வ ம்
ெசல்வங்கள்.

ம் ைற	மலர்மாரி	ெபாழிய,	வலம்	வந் 	அவர்கள்	தீைய	மிதித் க்	கடந்
விட்டார்கள்.	கால்	ெப விரல்	ேராமங்கள்	 டப்	ெபா ங்காமல்	அவர்கள்	அழலில்
தித் 	மீண்ட ம்,	“ஜய	ஜய	மகாேதவ,	அரஹர	சம்ேபா!”	என் 	 ரைல	எ ப்பி,

ரங்கனின்	தந்ைத	தன்ைன	மறந் 	ஆடலானான்.

அந்தக்	ேகாஷத்தில்	 ற் ப் றெமல்லாம்	மறக்கப்	பா 	நிற்ைகயிேல,	கிரிைஜ ம்
மாதி ம்	அவைனத்	ேத 	வந்தார்கள்.

“ஏயக்கா?	இந்தா,	உன்ைன	எங்ெகல்லாம்	ேத வ ?”



இைலயில்	அவள்	பா க்காகக்	ெகாணர்ந்த	பஞ்சாமி தம்	இ ந்த .

“நான்	எங்ேக	ஓ ப்	ேபாேனனா?	உன்ைனத்	தான்	ேத ேனன்.	ேஜாகியண்ணன்
திப்பைதப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	நின் 	விட் 	என்ைனத்	ேத னாேயா?

ேமாசக்காரி.”

“ேபா	அக்கா,	ேநற் தான்	கட் 	வந்தவைளப்	ேபால்	ேகலி	ெசய்கிறாய்!”	என்
ெவட்கத் டன்	கிரிைஜ	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்	ெகாண்டாள்.

“உங்கைளப்	பார்த்தால்	அப்ப த்தான்	இ க்கிற 	இல்ைலயா	அத்ைத?	நீங்கள்
ெசால் ங்கள்.	அண்ணைன	எப்ேபாேத ம்	இவள்	பிரிந் 	தனிேய	வி கிறாளா?”
என் 	பார்	 நைக	ெசய்தாள்.

மாதியின்	வதனத்தில்	சட்ெடன் 	ஏக்கச்	சாைய	படர்ந்த .	அவைள	ேஜாகிக் க்
கட் 	ஏ 	தீமிதித்	தி விழாக்கள்	 ந் 	விட்டனேவ!	இைறவ க் ப்	பணி	ெசய்த
பயனா	இ ?	அவள்	வீட் ல்	தவழ்ந் 	விைளயா ,	மழைல	ஒலிகளால்	நிைறக்க
ற்றம்	நிைறயக்	 ழந்ைதகள்	இல்ைல	என்றா ம்,	ஒ 	 ழந்ைதையத்	ேதவர்

அ ளக்	 டாதா?

ெபான்,	மணி	 தலிய	ெசல்வங்க க் 	மாதி	என் ேம	ஆைசப்படவில்ைல;
ழந்ைதச்	ெசல்வத்ைத	ஏேனா	இைறவன்	அந்தக்	 ம்பத் க் 	அ ளவில்ைல?

அன்றிற்	பறைவகள்	ேபால்	ஒ வைர	ஒ வர்	பிரியப்	ெபா க்காமல்	வா ம்	அந்தத்
தம்பதிைய	எப்ப ப்	பிரிப்ப ?	ேஜாகிைய	ம மணத் க் 	இைசயச்	ெசால்லி
எப்ப க்	ேகட்ப ?
ஏக்கத்தில்	ேதாய்ந்த	 ன்ப	வரிகள்	அவள்	 கத்தில்	கீற்றிட	அவள்	நிற்ைகயிேல
ட்டத்தில்	ஒேர	பரபரப் .

காரணம்	ெதரியாத	படபடப் டன்	“என்ன,	என்ன!”	என்றாள்	ேஜாகியின்	தாய்.

“லிங்ைகயா...	ேஜாகியின்	அப்பா...!”

ரல்கள்	ஒன்ேறாெடான் 	ேமாதின;	மாதி	 ட்டத்ைதப்	பிளந் 	ெகாண்
ஓ னாள்.

கால்	ெப விரல்	ேராமங் டப்	ெபா ங்காமல்	தீைய	மிதித் 	மீண்ட	ெபரியவர்,
சந்தனம்	 சிய	ேமனி டன்	கீேழ	ெபான்னின்	மரம்	ேபால்	சாய்ந்தி ந்தார்.



மாதியின்	பின்ேன	கிரிைஜ ம்	மற் ம்	அறிந்தவர்	ெதரிந்தவர்க ம்	எல்ேலா மாக
ஓ னார்கள்.	பா 	மட் ம்	அந்தத்	ேதன்மைலயாளின்	ேப கைள	எண்ணி
ெவ ம்பியவளாக,	 ைகச்	 ழலிைட	நிற்ப 	ேபால்	நின்ற	இடத்திேலேய	நின்
ெகாண் ந்தாள்.	ேதன்மைலயாளின்	 ன்னைகேய	அவைளப்	பரிகசிப்ப 	ேபாலத்
ேதான்றிய .

ேகாயிலில்	இ ந்த	மரத்த யிேல,	அத்தைன	 ட்ட ம்	தி ம்பி	விட்ட .	தீமிதியில்
இ வைர	எத்தைகய	ஆகாத	சம்பவ ம்	ேநரிட்டதில்ைல;	அன் 	ேநரிட ம்
இல்ைல.

“வயசான	பலஹீனந்தான்	ஐய க் ,	சற்ேற	தள் ங்கள்,	காற் 	வரட் ம்”
என்றான்	ேஜாகி.

“ ன் 	 ைற	வலம்	வந் 	பா ம்	ெதளித்தான	பிற 	இங்ேக	வ ைகயில்	தாேன
மயங்கி	வி ந்தி க்கிறார்”	என்றான்	ரங்கம்ைமயின்	கணவன்.

மாதி	 யரேம	உ வாகக்	ைகையப்	பிைசந்தாள்.	ெதய்வங்கைள	எல்லாம்
ேவண் னாள்.	கிரிைஜ	கண்கள்	ெபாழிய	அ 	ெகாண் 	நின்றாள்.	இதற் ள்
ஒ வர்	எங்கி ந்ேதா	 டான	ேதநீர்	ெகாண் 	வந்தார்.	கி ஷ்ணன்	அப்ெபா
அவர்களிைடேய	ேகாத்ைதப்	பக்கத்திலி ந் 	 திதாக	ம த் வக்	கல் ரியில்
ப க் ம்	இைளஞைன,	அவன்	அங் 	வந்தி ப்ப 	அறிந் ,	ேத ப்	பி த்
அைழத் 	வந்தான்.

இைளஞன்	அர்ஜுனன்,	 ட்டத்ைத	விலக்கிக்	ெகாண் 	வந்தான்.	ெபரியவரின்
ைகையப்	பி த் 	அவன்	பார்க்ைகயிேல,	அைனவ ம்	அவைனப்	பயபக்தி டன்
ேநாக்கி	நின்றார்கள்.

இைளஞன்	 ன்னைக	ெசய் விட் ,	“ஒன் ம்	பயப்ப வதற்கில்ைல”	என்றான்.

ேஜாகி	இனிய	ேதநீைர	வாங்கி,	அவர்	வாையத்	திறந் 	விட	 யன்றான்.

இதற் ள்,	“பஸ்ேவ வரா!	நஞ் ண்டேதவா!	உன்	ேகாயி க் 	வ ேவ.	என்
சேகாதர க் 	உயிர்ப்	பிச்ைச	ெகா ”	என் 	ேமற் த்	திைச	ேநாக்கிக்	 ம்பிட் ,
தைமயன்	மாதன்	உள்ள கப்	பாட	ஆரம்பித் 	விட்டான்.

இைறவனின்	தி நாம	மாைலயாகிய	அந்த	இன்ெனாலித்	தாைர,	ெபரியவரின்



ெசவிவழிப்	பாய்ந் ,	உறங்கிய	உணர்ைவச்	சிலிர்க்கச்	ெசய்தேதா?	அந்தக்
ரலைலகள்	பரவின	 க்கில்,	லிங்ைகயாவின்	கண்ணிைமகள்	அகன்றன.	க ம்

விரதத்தா ம்	உபவாசத்தா ம்	 ைமயினா ம்	 ங்கிய	 கத்தில்	விழிக ம்
பள்ளங்க ந்தான்	இ ந்தன.	ஆனால்	ஒளியில்	உ கி	மிதந்தன.

“அப்பா,	இந்த	 ையக்	ெகாஞ்சம்	 ங்கள்”	என்றான்	ேஜாகி.
உலர்ந்த	நா ம்	உத க ம்	ேதநீரில்	நைனந்தன.	எல்ேலாைர ம்	 ற்றி	ேநாக்கினார்.
“நான்	எங்கி க்கிேறன்?”	என்றார்,	ேபச	 யாத	ஈன	 ரத்தில்.

த த த்த	அந்தக்	 ரல்	எல்ேலா க் ம்	அவ ைடய	 ரலாகத்	ேதான்றவில்ைல.

“ஈ வரர்	ேகாயில்	மரத்தின்	கீேழ;	இப்ேபா தாேன	‘ெகண்ட’	மிதித்தீர்கள்?”
என்றான்	தைமயன்.

“மாதம்மா!”	என் 	அவ ைடய	அந்தத்	த த க் ம்	 ரல்	அைழத்த .

கண்ணீரில்	மிதக் ம்	விழிக டன்	மாதி	அவர்	அ கில்	ெந ங்கினாள்.

“கிரிைஜ	எங்ேக?	 ழந்ைத	எங்ேக?”

“மாமா!”	என் 	அ 	ெகாண்ேட	கிரிைஜ	அவர்	கால்	பக்கம்	வந் 	நின்றாள்.

“அழாேத	மகேள,	அ த்த	ெகண்ட	ஹப்பா க் 	 ன்ேப,	ைகயில்	ராஜாைவப்	ேபால்
ஒ 	ைபயைன	ஏந் வாய்	அம்மா!”	என்றார்.

அங் 	ஊசி	ேபாட்டால்	ேகட் ம்	சப்தம்	நிலவிய .	ம ப ம்	லிங்ைகயா	 ற் ம்
ற் ம்	ேநாக்கினார்.	“எல்ேலா ம்	ஏன்	நிற்கிறீர்கள்?	மாதலிங்ேக வரர்	 ன்	அழல்

மிதித் ப்	 னிதமாேனாம்.	பஜைன	பா ங்கள்;	எனக் க்	கைளப்பாக	அசதியாக
இ க்கிற ;	நான்	 ங் கிேறன்”	என்றார்.

அவர்	அங்ஙனம்	 றி	 க் 	 ன்	தைமயனார்	பாடத்	ெதாடங்கி	விட்டார்.
பஜைனத்	தாளங்கள்	அவர்	நாம	ஒலிக்கிைசய	 ழங்கத்	ெதாடங்கின.

“என்ன	இ ?	அவர்	உடம் 	சரியில்ைல.	ஏேத ம்	கார்	அகப்பட்டால்	 க்கிப்	ேபாட்
ஒத்ைத	ஆஸ்பத்திரிக் 	எ த் ப்	ேபாகலாம்”	என் 	 ட்டத்தில்	யாேரா	 றின
ரல்	ேகட்ட .



இைளஞன்	அர்ஜுனன்,	“ஆம்,	அ 	நல்ல ”	என் 	ஆேமாதித்தான்.	இதற் ள்	பல
ரல்கள்,	“ரங்கன்	எங்ேக,	ரங்கன்?”	என் 	 ட்டத்ைதத்	 ழாவின.

ஜான்ஸன்	எஸ்ேடட்	 ைர	அவ க் 	நண்பர்.	கார்	வசதி	அவ க் க்	கிைடக் ேம!
ஆனால்,	திமிதி	நடந்த டேன,	ரங்கன்	 ைரத்	தம்பதி டன்	வன	வி ந்தில்	கலந்
ெகாள்ளக்	கிளம்பி	விட்டைத	யார்	அறிவார்?

ரங்க க் ப்	பதில்	கி ஷ்ணன்	தான்	அவைரக்	ெகாண் 	ெசல்லக்	காைர	எ த்
வந்தான்.	வண் யில்	அவைரத்	 க்கிக்	கிடத் ைகயில்,	அவ க் 	மீண் ம்
நிைன 	தப்பிவிட்ட .

தைமயனார்	பதறினார்;	மாதி	ைகையப்	பிைசந்தாள்.	ஆஸ்பத்திரிக் 	எ த் ச்
ெசல்வதா?	ஹட் யில்	அ வைரயில்	அம்மாதிரி	எவைர ம்	ெகாண்
ெசன்றதில்ைலேய?	ஆஸ்பத்திரியில்	அவைர	என்ன	ெசய்வார்கேளா?
மணிக்கல்லட் யிலி ந் ,	ஆஸ்பத்திரிக்ெகன் 	 ச்	சிரங் டன்	ெசன்ற
காரியின்	தந்ைதையக்	கத்தியால்	அ த் க்	ெகான் 	விட்டானாேம,
ெவள்ைளக்கார	டாக்டர்!

வண் யில்	ெந ங்கிக்	ெகாண் 	அமர்ந்தி ந்த	மாதி	விம்மி	விம்மி	அழலானாள்.
வண் ைய	ஓட் ய	கி ஷ்ணன்	பதறி	விட,	அவள்	அவைர	ஆஸ்பத்திரிக்
ெகாண் 	ெசல்லக்	 டா 	என் 	பிரலாபித்தாள்.

“வீட் க் த்	தி ம்பி	வி 	கி ஷ்ணா	ேவண்டாம்.	ஹட் க் ப்	ேபாகட் ம்”	என்
தைமயனார்	ைகையப்	பி த் 	மறித்தார்.
கி ஷ்ணன்	என்னதான்	ெசய்வான்?	மரகத	மைலப்	பக்கேம	வண் ையத்
தி ப்பினான்.	மரகத	மைலக் 	அவன்	 யற்சியாேலேய	நல்ல	பாட்ைட
வந்தி ந்த .	பன்னிரண் 	ஆண் களில்,	ஆங்காங்கி ந்த	அடர்ந்த
ேசாைலகளில்	மளமளெவன் 	மாெப ம்	கர்ப் ர	வி ட்சங்கள்	 றிந் 	வி ம்
ஓைச	ேகட்ட	வண்ணம்	இ க்கிறேத!	ஆதவனின்	கிரணங்கைளக்	 ட	 ைழய
விடாத	ேசாைலகளில்	எல்லாம்	அந்த	ெவங்கிரணங்கள்	 ந் 	விைளயா ன.
மரகதமைலக் 	ேமற்ேக,	யாைன	மந்ைதகள்	ேபால்	ேதான் ம்	 ன் கள்
அைனத் ம்	 றிஞ்சிப்	 வாைட	ேபார்த் 	ஒேர	நீலமாகத்	ேதான் ேம?	இப்ேபா ,
ஆங்காங்ேக	திட் த்திட்டாக,	 ட் 	 ட்டாகத்	ேதயிைலச்	ெச கள்	மைலயில்
ெசழிப்பாக	வளர்ந்தி ந்தன.

மரகதமைல	ஹட் யில்	 ட் ப்	பாைறக்க கில்,	சிறிய	பள்ளிக் டம்	ஒன்
உ வாகியி ந்த .	 ன் ,	ெவள்ைளக்காரத்	 ைறயின்	எஸ்ேடட்	பக்கம்	மட் ேம



இ ந்த	சில்லைறக்	கைடக ம்,	ெதாழிலாளர்	 ைசக ம்,	இப்ேபா
மரகதமைலப்	பாைதயி ம்	வந் விட்டன.	சாைம ம்	ராகி ம்	கிழங் ம்	தவிர,
மண்ணில்	விைளவித் ப்	பணத்தின்	 சி	அறிந்திராத	ஹட் 	மக்களில்	பல ம்,
ேதயிைல	ேபாட	ேவண் ம்;	பணம்	 விக்க	ேவண் ம்	என்ற	இலட்சியத் க்காகேவ
மண்ணில்	உைழக்கத்	ெதாடங்கி	விட்டனர்.

ேதயிைல	ேபா வதில்	 ைனந் ,	ஒவ்ேவார்	ஆண் ம்	அந்த	 யற்சிையப்
ெப க்கி	வந்த	கரியமல்லரின்	 ம்பத்தில்,	‘தன்	மண்ணில்	தாேன	பா ப வ ’
என்ற	வாய்ப் 	அ கி	வந்த .	ேகாைவ,	ெபாள்ளாச்சிப்	பக்கத்திலி ந் 	வந்த
ெதாழிலாளர்	சிலர்,	அந்தக்	 ம்ப	மண்ணில்	உைழத்தார்கள்.	ேதயிைல	தந்த
பணம்,	காைரக்	கட் 	வீடாக	இ ந்த	கரியமல்லரின்	ேகா 	மைனைய,	நீளத்தி ம்
அகலத்தி ம்	ெபரியதாக்கி,	சகல	வசதிக ம்	ெகாண்ட	மா மைனயாக
உ வாக்கி	விட்ட .

கி ஷ்ணனின்	வண் 	வழக்கம்	ேபால்	வீட் ன்	 றம்	அந்தக்	ேகா யில்	வந்
நிற்காமல்,	இந்தக்	ேகா யில்	ேஜாகியின்	மைனயண்ைடயில்	நின்ற ம்,	‘ெகண்ட
ஹப்பா’ க் ப்	ேபாக	 யாமல்	இ ந்த	இரண்ெடா 	மக்க ம்	ஓேடா 	வந்
வாசலில்	நின் 	பார்த்தார்கள்.

றமைனப்	ெபஞ்சியிேல	அவ க் ப்	ப க்கப்	பரபரக்க	வசதிகள்	ெசய்த	மாதி,
ெபா ைமேய	உ வாகத்	ேதான்றினாள்.

ேவ 	வீ களில்	ஓரள 	வண்ைம	 யி ந்தா ம்	ேஜாகியின்	வீட் ல்	ேபா ம்
ேபாதாத மான	அந்தப்	பைழய	நிைல	மாறவில்ைல.	மண்ணிேல	ராகி ம்	சாைம ம்
திைன ம்	விைதத் 	அவ ம்	கிரிைஜ மாகப்	பா பட்டனர்.	 ம்பத்தில்
அவ்வப்ேபா 	பற்றாக் ைற	ெயன் 	வாங்கிய	கடன்	ஏ மில்ைல.	ெகாட் லில்
இரண்டாக	இ ந்த	எ ைமகள்	நாலாக	மாறியி ந்தன.	என்றா ம்,	வளைமயில்
நீந் ம்	நிைல	வரேவ	இல்ைல.

ரங்கன்	ஒத்ைதப்	பக்கம்	 த்தைகப்	 மிெய த் க்	கிழங் 	விைதத் ,	ஆயிரம்
ஆயிரமாகப்	 ழங் ம்	கனவானாக	மாறினா ம்	அந்தக்	 ம்பத் க் 	அவனால்
ஆதாயெமன் 	ெசால்வதற்கில்ைல.	கிழங் 	எ த் ,	ைகக் ப்	பணம்	வந்த ம்
ைம க் ம்	பங்க க் ம்	ேபாய்	வ வான்.	உதைக	நகரிேலேய	உல்லாசத் க்
வாரி	இைறப்பான்.

ம்பெமன் ம்	 ண் க் ள்	எப்ேபா ேம	அைடய	வி ம்பியிராத	ரங்கைனக்
கணவனாகப்	ெபற்ற	பா க் 	வாழ்வின்	ஏமாற்றம்	மனதில்	கசப்பாக	ேவேரா



வளர்ந்த 	என்றால்	மிைக	அல்ல.	அந்தக்	கசப் ,	ேஜாகிையேயா,	ேஜாகியின்
தந்ைதையேயா	கா ம்	ேபா 	 ெவன் 	ெப கி,	ெவ ப்பாக	ெநஞ்சில்
ட் ய .	‘என்	வாழ்ைவக்	 ைலத்தவர்கள்’	என்ற	எண்ணம்	எ ந்த .

ரங்கம்ைமயின்	கணவன்	ஒ வேன	ஆண்மகனாக	அந்தக்	 ம்பத்தில்
உைழத்தான்.	ரங்கம்ைமேயா,	இரண் 	ஆண் க க் 	ஒ 	 ைற	பிரசவம்	என்ற
கண்டம்	தப்பிப்	பிைழப்ப ம்,	பிறக் ம்	 ழந்ைதக டன்	ேநாயி ம்	அயர்வி ம்
ேபாரா வ மாக,	வீட்ைட	விட் 	ெவளிேய	ெசல்வதற்கில்லாமல்	இ ந்தாள்.
தன்	ஏமாற்றம்	அைனத்ைத ம்	ஆத்திரமாகப்	 மித்தாயிடம்	காட் பவள்	ேபால்
பா ம்	மண்ணில்	பா பட்டாள்.	இ ந் ம்	பற்றாக் ைறையச்	சரி	ெசய்ய,	 ன்
எப்ப த்	தம்பி	அண்ணன்	 ம்பத் க் 	உதவிக்	ெகாண் ந்தாேரா,	அப்ப ேய
ேஜாகி,	தன்ைன ம்	அறியாமல்	அண்ணன்	 ம்பத் க் 	உத பவனாக,	அந்தக்

ம்பத்தின்	ெபா ப்ைப ம்	ஏற் க்	ெகாண் ந்தான்.

கிரிைஜ ம்	ேஜாகி ம்	மற்றவ ம்	இதற் ள்	 க் ப்	பாைதயில்	வீட் க் 	ஓ
வந் 	விட்டார்கள்.	கிரிைஜ	உள்ேள	ெசன் 	அவசரமாக	அ ப் ப்	பற்ற	ைவத் க்
காபி	தயாரிக்கலானாள்.	தீைய	மிதித்த	பாதங்கைளப்	ேபார்ைவயால்	 விட் ,
அ கிேல	அமர்ந்தி ந்த	மாதியின்	மனதில்	ஆயிரமாயிரம்	எண்ணங்கள்	அைல
ேமாதின.

கிரிைஜைய	ேஜாகிக் க்	கட் 	என்ன	பயன்?	அந்த	நஞ்சம்ைமயின்	மக க் 	ஐந்
ழந்ைதகள்	வீ 	நிைறயப்	பிறந் 	விட்டார்கேள!	 ன் 	பிள்ைளகள்.

காபி	ேபாட் 	ஒ 	ெபரிய	பாத்திரத்தில்	எ த் 	வந்த	கிரிைஜ,	ஒ 	தம்ளரில்	ஊற்றி,
வாயிற் றம்	பார்த் 	நின் 	ேஜாகி டன்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	கி ஷ்ண க் க்
ெகா க்க	வந்தாள்.

“கி ஷ்ணண்ணா,	காபி	சாப்பி ங்கள்”	என்றாள்.

“அட!	இப்ப	ஏனம்மா	இெதல்லாம்?”	என்ற	கி ஷ்ணன்	அைத	வாங்கிக்
ெகாள்ைகயில்,	ெபரியப்பன்	இரகசியமாக	ம ப் ட் ைய	 ண் க் ள்	ஒளித்
எ த் க்	ெகாண் 	லிங்ைகயாவிடம்	வந்தார்.

தாம்	ம வ ந்தி	மயங்கிக்	கிடப்பைத,	இைறவ க் 	உகக்காத	ெசயல்	என் 	தம்பி
எத்தைனேயா	 ைற	 றியி ந்த	நிைன 	அவ க் 	இல்லாமல்	இல்ைல.

தம்பியின்	உடல்	நலிைவ	மாற்றி	வலிைம	ெகா க் ம்	என்ெறண்ணி,	அவர்
எத்தைனேயா	 ைற	லிங்ைகயாைவ	ம வ ந்தத்	 ண் யி க்கிறார்.



“அ 	ேவண்டாம்,	அண்ணா.	அ 	சீலத்ைத	அழித் ,	 ப்ைபைய ம்
அ த்தத்ைத ம்	உள்ளத்தில்	ஏற் ம்;	சி ைமையச்	ெசய் ம்”	என் 	திண்ணமாக
ம த்தி க்கிறார்	லிங்ைகயா.	அவர்	என்ன	 றி ம்	தைமய க் 	ம வின்
மீ ள்ள	நம்பிக்ைக ம்	பற் ம்	அகலவில்ைல.

இரகசியமாக	எ த் 	வந் ,	மயக்க	நிைலயில்	ம ந்தாகக்	ெகா க்கலாம்	என்
நிைனத்த	அண்ணனின்	ேநாக்கம்	நிைறேவறவில்ைல.	 ப்பிைய	அவர்	திறந்த ேம,
தம்பியின்	 வாசத்திேல	அதன்	ெந 	அண்ணன்	ெசய் ம்	 ழ்ச்சிைய	அறிவித்
விட்ட 	ேபா ம்!

ெவட்ெடன் 	அவர்	கண்கள்	மலர்ந்தன.	தைமயைன ம்	ைக ப்பிைய ேம	அந்த
விழிகள்	உ த் 	ேநாக்கின.	அண்ணினின்	 ணி 	கைரந் 	ேபாயிற் .	தம்பியின்
ைக	 ப்பிையத்	தட் 	விடக்	 ம்	என்ற	அச்சத் டன்,	 வரின்	உயர	இ ந்த
தட் ேல	அைத	ைவத்தார்.	

தம்பியின்	வறண்ட	இதழ்கள்	அகன்றன.	“இவனிடம்	இந்த	ஒ 	ெநறி	ெசல்வமாக
இ க்கிற ;	அ ம்	எதற் 	என் 	பார்க்கிறார்	அண்ணன்!”	என்றார்,	மைனவி
கம்	பார்த் .

மாதி	ம ெமாழி	 றாமல்,	கிரிைஜ	தந்த	காபிைய	அவர்	வாயில்	ஊற்றினாள்.	அவர்
அைத	அ ந்திய ம்,	 கத்ைதத்	 ைடத் 	விட்டாள்.

ேபச் க் ரல்	ேகட் க்	கி ஷ்ண ம்	ேஜாகி ம்	ரங்கம்ைம ம்	உள்ேள	வந்தார்கள்.
அவர்கைளப்	பார்த் 	விட் 	லிங்ைகயா	 ன்னைக	ெசய்தார்;	“ரங்கன்	எங்ேக?”
என் 	ேகட்டார்.

ேஜாகி	சற் த்	தயங்கி	விட் ,	“ம ந் 	ஏேத ம்	 ைர	ஆஸ்பத்திரியில்	ேகட்
வாங்கி	வ கிேறெனன் 	ேபானான்”	என்றான்.

அவர்	ம ப ம்	சிரித்தார்.	“எனக் 	ஒன் மில்ைல.	எல்ேலா ம்	ஏன்	இங்
வந்தீர்கள்?	ேபாங்கள்.	வழக்கம்	தவறாமல்,	ஆட்டேமா	பாட்டேமா	பஜைனேயா,
ேகாயில்	பக்கம்	ேபாங்கள்;	சாப்பி ங்கள்.	மாதம்மா,	நீ	சாப்பிட்டாயா?”	என்றார்.

மாதி	தைலைய	ஆட் னாள்.

“ேபாங்கள்;	ேபா	கி ஷ்ணா,	எனக் 	ஒன் ம்	இல்ைல.	அம்ைம	மட் ம்	இங்ேக



இ க்கட் ம்;	ேபாங்கள்”	என் 	எல்லாைர ம்	விரட் னார்	அவர்.

அன்றிரெவல்லாங்	 ட	இைடயறாமல்	தீப்பந்தங்க க் 	ந ேவ,	 த் ம்	கைத ம்
ராணங்க ம்	பஜைனக ம்	மாதலிங்ேக வரர்	ேகாயிலின்	 ன்	நிகழ்வ
வழக்கம்.	காந்த	விளக் கள்	இவ்வாண் 	 திதாக	வந்தி ந்தன.	ேதாரணங்க ம்
அலங்காரங்க ம்	 த் 	ேமைடயில்	விளங்கின.	ைம ர்	பக்கத்திலி ந்
பிரத்திேயகமாக	அரிச்சந்திரன்	 த்ைத	நிகழ்த்தக்	கைலக்	ேகாஷ் யினர்
வந்தி ந்தனர்.	மாதிைய ம்	கிரிைஜைய ம்	ேஜாகிைய ம்	தவிர	அைனவ ம்
கீழ்மைலக் த்	தி ம்பி	விட்டனர்	ம ப ம்.

அந்தத்	தி விளக்ைக	வணங்கிவிட் ,	ம த் ,	ேஜாகி	ெகாட் க் ச்
ெசன்றி ந்தான்.	மாதி,	அவைரேய	பார்த்தப 	அமர்ந்தி ந்தாள்.	தமக் 	ஒ
ைக ம்	கா ம்	 க்க	 யாமல்	கனத் விட்டைத	லிங்ைகயா	மைனவியிடம்
விண்டார்.

“ஐேயா!”	அதிர்ந் 	விட்ட	ேஜாகியின்	தாய்	அவர்	ைககைள ம்	கால்கைள ம்
க்கினாள்;	தடவினாள்.	“இ ம்	விதியா?”	என் 	அ த	அவைள	அவர்

ஆ தலாகத்	ேதற்றினார்.

“நல்ல தான்.	மாதி	எனக் 	இ 	ஒ றம்	சந்ேதாஷத்ைத	த கிற .	ேதவர்
க ைண...”

“ஐேயா,	நீங்கள்	நல்ல	நிைன டன்	ேப ம்	ேபச்சா?	ேதவர்	ேதவர்	என் 	இ க் ம்
நமக்ேக	எல்லாக்	ேக ம்	வ மா?”

மீண் ம்	மீண் ம்	அவள்	அந்தக்	காைல ம்	ைகைய ம்	ெதாட் த்	 க்கினாள்.
என்ன	என்னேவா	காட்சிகள்	கண்	 ன்	விரிய,	 ண்ைட	அைரத் 	வந்
தடவினாள்.

“கவைலப்படாேத	மாதி,	இ 	ேபாலத்தான்	எங்ைகய க் 	வந்த ;	அவர்	சா ன்
வாய்	 டப்	ேபசவில்ைல.”

“ஏன்	இப்ப ெயல்லாம்	ேப கிறீர்கள்;	நீங்கள்	ேபான	பின்	எனக் 	என்ன	கதி?”

“நான்	ேபாேவனா	மாதம்மா.	யா க் ம்	இல்லாத	ெசல்வம்	நமக் 	இ க்கிற ”
என் 	ெசால்லிவிட் 	அவர்	நைகத்தார்;	“இந்த	வீட்ைட ம்	உன்ைன ம்
ேஜாகிைய ம்	விட் ப்	ேபாக	எனக்கா	மனம்	வ ம்?	இந்த	மண்ைணேய	தான்



தி ம்பத்	ேத 	வ ேவன்;	உன்	ம யிேலேய	விைளயாட	வ ேவன்.	இரிய	உைடய
ஐய க் 	என்	ைபயன்	ெதாண் 	ெசய்யவில்ைலயா?	நான்	அறிந் 	ஒ 	தீங்
எவ க்ேக ம்	ெசய்ேதனா?	எனக் 	மட் ம்	ஐயன்	ஏன்	வஞ்சம்	 ரிய	ேவண் ம்?
எனக் 	இன் 	சந்ேதாஷமாக	இ க்கிற .	இந்த	வீட் ல்	ஐயன்	ஒ 	 ழந்ைதைய
விைளயாடவிடவில்ைல.	நாேன	சீக்கிரத்தில்	இந்தப்	பிறவிைய	வி த் க்
ழந்ைதயாய்	வ ேவன்.	மாதி,	என்	ைபயன்	 கத்திேல	எப்ேபா ம்	ஒளி	இ க் ம்.

கிரிைஜ	சி 	ெபண்ணாக,	எப்ேபா ம்	சந்ேதாஷமாக	இந்த	வீட் ல்	இ ப்பாள்;
நாேன	வ ேவன்.	தீயில்	 திக்ைகயில்	நான்	இந்தப்	பிரார்த்தைன	தாேன	இன்
ெசய் 	ெகாண்ேடன்?	சந்ேதாஷப்பட	ேவண் 	இ க்க,	ஏன்	அ கிறாய்,
மாதம்மா?”	

மாதி	விம்மி	விம்மி	அ 	ெகாண் ந்தாள்.
--------	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.2.	����	����
	
மைலயழகிைய	வி ங்க	வ ம்	கரிய	 தங்கள்	ேபாலக்	கார்	காலத் 	ேமகங்கள்
அந்த	இரவில்	தம்	இச்ைசயாகத்	ெத ெவன் ம்	வீெடன் ம்	 ன்ெறன் ம்
பாராமல்	ெவற்றிக்	காற்றின்	ேவகத்தில்	அைலந் 	ெகாண் ந்தன.	 யரத்தின்
வசப்பட் ப்	ெபாட் ப்	ெபாட்ெடன் 	மைல	மங்ைக	நிலத்தில்	கண்ணீர்	வ த் க்
ெகாண் ந்தாள்.	வானத்தில்	வளர்பிைறச்	சந்திரன்	இத் யரக்	காட்சிையக்
காணச்	சகியாதவனாக	மைறந்ேத	ேபானான்.	பகலிேலேய	ெவறிச்ேசா க்	கிடக் ம்
உதைக	நகரத்	ெத க்களிேல	இத்தைகய	இர களில்	எப்ப 	நடமாட்டம்	இ க் ம்?
கதிரவன்,	கண்	திறந்ேத	ஒ 	மாதமாகி	விட்ட .	இர ம்	பக ம்	நீண் 	வள ம்
இத்தைகய	நாட்களில்	ரங்கனின்	வண் 	ேசாைல	வீ ,	அவ க் ம்	அவைன
ஒத்தவர்க க் ம்	 தா ம்	மைனயாகத்	திகழ்வ 	வழக்கம்.	அதி ம்	மைழ
அதிகமாகிக்	கிழங் கள்	மண் க் ள்	ெகட் வி ம்	என்ற	சாக்கில்,	ரங்கன்
விைதத்தி ந்த	 க்கால்வாசிப்	 மியி ம்	கிழங்ெக த் ப்	பணமாக்கியி ந்தான்.
அந்த	வாரத்தில்,	பணப் ழக்கம்	இ க்ைகயில்,	அந்த	மைனயில்	கா 	கலகலக்க
ெவறி ம்	மயக்க ம்	மனிதைன	ஆட் 	ைவக் ம்	ஆட்டங்கள்	நைடெபறாமல்
இ க் மா?

வாயிலில்	என்ேறா	ரங்கன்	ெகாண் 	ைவத்த	வால்ேபரிக்	கன் ,	கப் ம்
கிைள மாகப்	படர்ந் 	பரவி	அந்த	வீட்ைடத்	தன்	கிைளக க்க யில்	ஆதரித்
நிற்ப 	ேபால்	நின்ற .	‘உள்ேள	நடப்பைவ	எனக் த்	ெதரி ம்.	ஆனால்	என்ைன
ைவத் 	வளர்த்தவன்	அவன்;	நான்	நன்றி	ெசால்ல	மாட்ேடன்’	என் 	 வ
ேபால்,	அந்த	இ ளிேல,	அந்த	வீட்ைடேய	மைறத் 	நின்ற 	அந்த	மரம்.	உள்ேள
மாைல	ஏ 	மணிக் 	ஆரம்பித்த	ஆட்டம்,	நள்ளிரைவத்	தாண் ம்	நிற்கவில்ைல.

ட் ப்	 ைக	ெவளிேய	அைல ம்	க ேமகம்	உள்	வந் விட்டேதா	என் 	ஐ ம்ப
ழ்ந்தி ந்த	அந்தச்	 ழலிேல	ஓர்	ஓரத்திலி ந்த	ெம வர்த்தி	விளக் ,	அந்த

வானத் ச்	சந்திரனின்	நிைலயில்	 ன் ற்றாற்	ேபால,	ஒளிைய	உமிழ்ந் 	 ைக டன்
ேபாரா க்	ெகாண் ந்த .	 ப்பி	ம வின்	ெந ம்,	பணெவறி ம்	அங்
ஆ பவர்களின்	ப த்தறிைவ	வி ங்கி,	அவர்கைளேய	ஆட்சி	 ரிந்
ெகாண் ந்தன.

ெபஞ்சமின்	சீட்ைட	அ த் க்	கைலத் க்	ெகாண் ந்தான்.	அவன்	தச் ப்
பட்டைறயில்	‘பாலிஷ்’	ஏற் ம்	ெதாழிலாளி.	அழகிய	மரச்சாமான்கைள ம்
தைரைய ம்	பளிங்காக் ம்	சாமர்த்தியம்	ெபற்றி ந்த	அவன்,	மனைசப்
பளிங்காக் ம்	எண்ணேம	அறியாதவன்.	ராஸ்	என்ற	இன்ெனா 	 ட்டாளி
ஆங்கிேலா	இந்தியன்.	உள் ர்ப்	பாண் 	ேகாஷ் யில்	 ழல்	ஊ பவன்.	ைகயில்



கா 	அகப்பட்டால்	 தா வ 	ஒன்ேற	அவன்	 றி.	ேமைசயின்	மீ 	இ ந்
ப்பியில்	பாதிையக்	காலி	ெசய் விட் ,	கனத்த	 ட்ைட	வாயில்	ைவத் ப்
ைகைய	ஊதித்	தள்ளிக்	ெகாண் ந்தான்.	ஆட்டத்திேல	அவ க் 	அன்
அேமாக	ெவற்றி.	ரங்கனின்	கிழங் க்	காைச	அவன்	வி ங்கி	விட்டான்.

ரங்கன்	ேகாட் ப்	ைபயில்	மீதியி ந்த	ஒேர	 	 பாய்	ேநாட்ைட	எ த்
ேமைசேமல்	ைவத்தான்.	‘இன் 	 ன் 	அதி ஷ்டம்	நம்	பக்கம்	இல்ைல.	என்ன
இழ 	மைழ,	ஓயாமல்	 ன் 	மாசமாய்	ஊற் கிற ?’	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட
சீட்ைடப்	பார்த்தான்.

“இ தான்	கைடசி”	அவன்	 ைகயில்,	ெபஞ்சமின்	விழிகள்	பி ங்கி
வ வனேபால்	ேநாக்கினான்.

ராஸ்	 ைகேயறிய	உத கள்	அகல,	ைகச்	சீட்ைடக்	கீேழ	ேபாட்டான்.	அன் 	ெவற்றித்
தி மகள்	ரங்கன்	பக்கம்	இல்ைல.	கைடசி	ஆட்டத்தில்	ெமாத்தமாக	ைவத்
இழந்தவற்ைறத்	தி ம்பப்	ெபறலாம்	என்ற	நம்பிக்ைக	ப த் 	விட்ட .

மாதா	ேகாயில்	மணி	இரண் 	அ க்ைகயிேல,	ரங்கைனத்	தனிேய	விட் 	அவர்கள்
இ வ ம்	ெசன் 	விட்டார்கள்.	மீதி	இ ந்த	ம ைவ	வி ங்கி	விட் 	அவன்
கட் லில்	வி ந்தான்.	பாழான	மைழ!

கிழங் ப்	பணம்	வந்த	ேசா 	ெதரியாமல்	கைரந் 	விட்ட .	கிழங் 	விற்
அைடப்பதற்கான	கடன்கள்	 தங்கெளன	வாையப்	பிளந் 	ெகாண்
காட்சியளித்தன.

சட்!	சனியன்	பி த்தவள்.	அந்தப்	பா 	வந்த	ேவைள,	அவன்	ைகயில்	 ன்ேபால்
காேச	தங் வதில்ைல.	பணம்	என்னேவா	ஆயிரக்கணக்கில்	வ கிற ;	ஆனால்
ஆயிரமாகேவ	ேபாகிறேத!

ெவறி ம்	 ழப்ப ம்	ேசர்ந்த	அந்த	நிைலயில்,	பா தான்	அவன்	 ன்	ேதான்றிக்
ேகாப	ெவறியாக	ெபாறாைம	ெவறியாக	ஊதிவிட் க்	ெகாண் ந்தாள்.
அவ க் ப்	ேபாய்	அத்தைன	கன 	கண்டான்!

அவைளக்	கட் னால்	அந்தக்	கி ஷ்ணன்	பயலின்	கர்வம்	 ைல ெமன் 	மனப்பால்
த்ேதன்!	அவன்	மா 	வீட் ல்,	அேத	ேநரத்தில்	ெகாக்கரிக்கிறாேன!	ஹட் யில்

அவைனக்	கண்டால்	ெதய்வத்ைதக்	கண்டாற்	ேபால்	 ம்பி கிறார்கேள!
யநலத் க்காகச்	ெசய்வைத	எல்லாம்	ஊ க் ச்	ெசய்வதாகத்	தம்பட்டம்	ேபாட்



ஊைர	ஏமாற் கிறான்!

பா ம்	நல்லவளா?	கல்யாணத் க் 	 ன் ,	அவ டன்	இைழந் 	 லவினவள்
தாேன?	அன் 	மாதலிங்ேக வரர்	ேகாயில்	தீமிதி	விழாவின்	ேபா ,	அவள கில்
நின் 	ேபசினான்,	மரியாைத	ெகட்டவன்.	ேபாதாக்	 ைறக் க்	கார்	அ ப்பி,
அவைள	ஒத்ைதக் 	அைழத் 	வரச்	ெசய்தி க்கிறாேன!	ப த்தவன்	எ
ேவண் மானா ம்	ெசய் 	விடலாேமா?

பா 	ஒத்ைதக் 	வந் 	ேபான	ெசய்திக் க்	கிழங் 	மண் யில்	 ட்ைட	 மக் ம்
ெதாரியன்	மகன்	அன் 	தான்	 றியி ந்தான்	ரங்கனிடம்.	 தல்நாள்	காைலயில்,
இத்தைன	 க ள்ள	அந்தப்	ெபாய்மகள்	அவைன	ஒன் க் ம்
லாயக்கில்லாதவன்	என் 	ெபா ள்பட	ஏசினாள்.	கீழ்மகைள	ஒ க்கி,	ஒழித் க்
கட் விட் ,	ஐந்தா 	மாசங்களாக	அவன்	மனைச	ஈர்த் 	அவேனா 	வாழ
வி ம் ம்	ெகௗரிையக்	ெகாண் 	வ வ 	 யாத	ெசயலா?	அவ ம்
மணிக்கல்லட் ப்	ெபண்	தான்.	கன்னியாகேவ	அவைன	வரித்தாளாம்	அவள்;
அவைளக்	ேகாத்ைதப்	பக்கம்	 தலாக	மணம்	ெசய் 	ெகா த்தி ந்தார்கள்;
கணவ க் ம்	அவ க் ம்	ஆரம்பம்	 தேல	ஒத் 	வரவில்ைல.	ேபாதாக் ைறக்
அவேன	அவைள	விலக்கிக்	கிறிஸ்தவ	மதத்ைதத்	த வி	விட்டான்.	பிறந்தகம்
வந்த	ெகௗரிைய	ேவ 	எவ ம்	ெகாள்ள	வ ன் 	ரங்கன்	 ந்திக்	ெகாண்டான்.

தைலக்ேகறிய	ேபாைதயின்	ெவறியிேல,	அவ ள்	ெவளிவராமல்	ஆழ்ந்தி ந்த	பல
உணர்ச்சிக ம்	ெசாற்களாக	ெவளிவந்தன.	ேகட்பவர்	யார்?	 ைகேயறிய	அந்த
நா 	 வர்க க் ங்	 ட,	அவ ைடய	இரகசியங்கள்	 தியன	அல்லேவ!

ேபாைத	ெதளிந் ,	அவன்	நல்ல	நிைனவில்,	கண்	விழிக்ைகயில்	ம நாள்	பகல்
உச்சிக் 	விைரந் 	ெகாண் ந்த .	பளிச்ெசன் 	கதிரவன்	 கம்	காட் வ ம்,
உடேன	ேமகத்திைரக் ல்	மைறவ மாகக்	கண்ணா ச்சி	ஆ க்	ெகாண் ந்தான்.
ைகயில்	கா 	இல்லாத	நிைல	அப்ேபா தான்	ெதளிவாக	அவன்	உணர்வில்	ப ந்த .

ஓர்	ஏகராவில்	இன் ம்	கிழங் 	எ க்கவில்ைல.	அ 	பிந்தி	விைதக்கப்பட்ட .
ெச கள்	வா 	மட்கவில்ைல.	கிழங் 	ெகாஞ்சங் ட	 ற்றியி க்கா 	என் 	அைத
விட் 	ைவத்தி ந்தான்.	ஆனால்,	காலந்தாழ்த்திக்	ெகாட் 	விட்ட	மைழ,	அைத
எப்ப 	ைவத்தி க்கிறேதா?	ப க் ப்	பாதிேய ம்	விைள 	ேத ேமா	என்னேவா?

ெகௗரியின்	அண்ணைனக்	கண் ,	 பாய்	ஐம்பேத ம்	ைவத் 	அைழத்
வரேவண் ம்.	பஞ்சாயத்ைதக்	 ட் 	இந்தக்	கள்ளிைய	விலக்க,	 தலில்	கா ம்
ைக ம்	வழிந் 	ஐந் 	மாசமாகப்	ப த்தி க் ம்	சிற்றப்பன்	இடம்	ெகா ப்பாேரா?



ேயாசைன	ெசய்தப ேய	எ ந் 	 கம்	க விக்	ெகாண்டான்!	கைடவீதிப்	பக்கம்
‘மிலிேடரி’	ேஹாட்டலில்	 ைழந் ,	உண் ய ந்திவிட் 	அவன்	வ ைகயில்,
‘ஜான்ஸன்	எஸ்ேடட்’	வண் ,	சந்ைதப்	பக்கம்	வந் ,	தி ம்பியைதக்	கண்டான்.
ைர	இல்ைல.	 ைரசானி	மாத்திரம்	வண் யில்	இ ந்தாள்.	நல்ல	த ணெமன்

ரங்கன்	பல்ைலக்	காட் 	 ைரசானிக் 	ஒ 	‘ஸலாம்’	ேபாட் விட் ,	வண் யில்	ஏறி
உட்கார்ந்தான்.

‘எஸ்ேடட்’	பக்கம்	இறங்கி,	அவன்	ேநராக	நடந்தான்.	மரகதமைலயின்	சமீபம்
வ ைகயிேல	அவ க் ச்	சேடெரன் 	அந்ேநரம்	ெகௗரிையச்	சந்திக்கலாம்	என்ற
எண்ணம்	உண்டாயிற் ;	தி ெரன் 	வானம்	இ ண் 	கவிந்த .	இ 	 ழக்கம்
ேபேராைசயாக	ஒலித்த .	விைரந் 	அவன்	ெசல் ைகயிேல,	 திதாகத்	ேதயிைல
பயிரிட்ட	ப தியில்	ஸில்வர்	ஓக்	மரத்த யில்,	கி ஷ்ணன்	நிற்கக்	கண்டான்.

“ஓ	ரங்கனா?	ெசௗக்கியமா?	சிற்றப்பா	எப்ப 	இ க்கிறார்?	நான்	சற் ன்	தான்
ேநராக	வந்ேதன்”	என் 	விசாரித்தான்	அவன்	ரங்கன்	அ கில்	வந் .

தான்	ஒ 	காலத்தில்	காதலித்த	மங்ைகயின்	மணாளன்	அவன்.	அவன்	நடப் ம்
வாழ் ம்	சரியில்ைல	என் 	உணர்ந்த	கி ஷ்ணன்	மனம்	ெநாந்தி ந்தான்.
அவ க்காக	அவைன	ெந ங்கிச்	சீர்தி த்த	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச ம்	அவ ள்
ைளயிட் ந்த .	ெகௗரி டன்	ரங்கன்	ெதாடர் 	ெகாண் ,	அதன்	விைளவாக

மணிக்கல்லட் யி ம்	மரகதமைலயில்	அவன்	வீட் ம்	எ ந்த	கச சப்
ேபச் க்கைள	ேவ 	அவன்	அறிந்தி ந்தான்.

அவைன ம்,	சரி களில்	விரிந்த	ேதயிைலச்	ெச களில்	ப ைமைய ம்
கண்டதனால்	ஏற்பட்ட	மன	எரிச்சல்	அடங்காமல்	ரங்க க் ப்	ெபாங்கிய .

“வக்கீல்	ஸா க் த்	ெதரியாமல்	எனக் 	எப்ப 	வீட் 	விஷயம்	ெதரிய	 ம்?”
என்றான்	சம்பந்தம்	இல்லாமல்	ரங்கன்	அ த்ெதாண்ைடயில்.

“ஓ,	இல்ைல.	எங்ேக,	மணிக்கல்லட் ப்	பக்கம்	ேபாகிறாய்	ேபால்	இ க்கிறேத.
சிற்றப்பா க் 	உடல்	நிைல	ேதவைலயா!	என் 	விசாரித்ேதன்.	எல்லா ம்	இங்ேக
தாேன	இ க்கிறார்கள்?”	என்றான்	 றிப்பாக.

“அ தான்	நான்	உன்ைன	விசாரித்ேதன்.	ஏய்,	எனக் 	ஒன் ம்	ெதரியாெதன்றா
நிைனத்தாய்?	உன்	மீ 	வழக் த்	ெதா த் 	பஞ்சாயத்தில்	உன்	மானம்	சந்தி
சிரிக்கச்	ெசய்ேவன்.”



ரங்கனின்	தி ர்க்	ேகாப ம்,	வ ச்	சண்ைடக் 	அைழத்த	வித ம்
கி ஷ்ண க் 	அச்சத்ைதக்	ெகா த்தன.	அவன்	ேகாபத் க் க்	காரண ம்
அவ க் ப்	 ரியவில்ைல.	

“என்ன	தப் 	நடந்த 	ரங்கா?	எனக் 	ஒன் ம்	 ரியவில்ைலேய!”	என்றான்.

“ ரியவில்ைலயா?	பார்த் ப்	ேப டா?”	என்றான்	ரங்கன்.

“என்ன	நடந்த ?	எனக் ப்	 ரியவில்ைலேய!	விைளயாட்டாகத்தான்	ேப கிறாயா?”
என்றான்	கி ஷ்ணன்	மீண் ம்	சமாளித் க்	ெகாண் .

“யாரடா	அவன்	யாைன,	 ைனயிடம்	விைளயாட	வ கிறான்?	கார்	அ ப்பிப்	பிறன்
மைனவிைய	அைழத் ச்	ெசன்றவன்	யாரடா?	பதேர!”

விஷயம்,	இவ்வள 	கீழ்த்தரமாக,	ரசாபாசமாக	மாறிவி ம்	என்பைதக்	கி ஷ்ணன்
சற் ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.

“ஓ!	பா 	ஒத்ைதக் 	வந்தைதச்	ெசால்கிறாயா?	 க்மிணி	தான்	அைழத் 	வர
ேவண் ம்	என் 	வண் 	அ ப்பினாளாம்.	நான்	 ட	ேமட் ப்பாைளயம்
ேபாயி ந்ேதன்.	நீயா	ரங்கா	இப்ப ப்	ேப கிறாய்?	என்னால்	நம்ப	 யவில்ைலேய!”

“ஓேகா!	வக்கீல்	ஸாரில்ைல?	 ரட் 	 ரட் ப்	ேபசத்	ெதரியாதா?”

இப்ப 	அவன்	கீழ்த்தரமான	 ைறயில்	வ ச்	சண்ைடக் 	இ த்த .
ஆண்டவ க்ேக	ெபா க்கவில்ைல	ேபா ம்;	மைழ	பலத்த	காற் டன்	ெபாழியத்
ெதாடங்கிய .	

ரங்கனின்	 கத்ைதக்	 டப்	பாராதவனாகக்	கி ஷ்ணன்	மணிக்கல்லட் ப்	பக்கேம
ஓடலானான்.	அவன்	மணிக்கல்லட் 	வீட் ல்	சிற்றப்பன்,	அத்ைத	 தலாேனாைரப்
பார்க்கேவ	அப்ேபா 	 றப்பட் ந்தான்.	அ வல்கள்	நிைறந்த	அவ ைடய
வாழ்விேல	ெதாழில்	 ைற	ெவற்றி ம்,	 ம்ப	வாழ்வின்	பரி ரண	நிைற ம்	 ,
என்ேறா	உள்ளத்தில்	 த்தி ந்த	காதல்	மைறந் 	ேம ட்ட	கனவாகி	விட்ட
உண்ைம.	ஆனால்	எப்ேபாேத ம்,	ஏமாற்றத்தில்	உ வில்	வறண் 	ேதய்ந்த	பா ைவக்
காண	ேநர்ந்தால்,	அவ க் த்	 ன்பம்	எழாமல்	இல்ைல.	அதி ஷ்ட	ேதவைத,
அந்தப்	ேபைதயின்	பக்கம்	வஞ்சமல்லேவா	ெசய் 	விட்டாள்?	அவன்	வைரக் ம்
கனவாகிவிட்ட	நிைனைவ	அவள்	பக்கம்	ஆறெவாட்டாமல்	ேதாண் த்	ேதாண் ப்



ண்ணாக்கிக்	ெகாள் ம்	நிைலக்கல்லேவா	ஆக்கிவிட்டாள்?

க்மிணியிடம்	நிைன 	 ட் 	கார்	அ ப்பி,	அவைள ம்	 ழந்ைதகைள ம்	அவன்
ஒத்ைதக் 	அைழத் 	வரச்	ெசான்ன 	உண்ைமேய.	 க்மிணிக் த்	தன்
கணவ ைடய	ெசல்வாக்ைக ம்	வன்ைமகைள ம்,	ப த் 	நாகரிகமைடந்த	தன்
சிேனகிதிகைளப்	பற்றிய	ெப ைமகைள ம்	கிராமத்தார்	வந் 	காண்பதில்
தனியான	ெப மித ம்	மகிழ்ச்சி ம்	உண் .	அ 	தவிர,	அவன்	உள்ளத்தில்
மாசான	எண்ணேமா	ெபாறாைமேயா	ஏ ம்	இல்லாத ம்	அவன்	பாக்கியந்தான்.

பா ைவ	அைழத் 	வரச்	ெசய்தான்.	ஆனால்	அவள்	தன்	மைனவியின்
ெப ைமகைளக்	ேகட் க்	ெகாண் 	உள்ளக்	கன டன்	ேவதைனப்	ப கிறாள்
என்பைத	ஒ 	ேநாக்கிேலேய	அறிந் 	ெகாண்ட	அவன்,	அவர்கள்	ேபச்சில்	கலந்
ெகாள்ள	மனமில்லாதவனாக,	வீட்ைட	விட்ேட	ெவளிேய	ெசன் 	விட்டான்.

அவள்	கிராமம்	தி ம்பிய	ம நாேள	அவன்	ெவளி ரிலி ந் 	தி ம்பி	வந்தான்.
இர 	உண 	ெகாள்ள	அவன்,	அமர்ந்த	ேபா தான்	 க்மிணி	பா ைவப்	பற்றிப்
ேபச்ைச	எ த்தாள்.

“பாவம்!	பா 	அக்காவின்	மன 	சரியாக	இல்ைல.	அக்கா,	தங்ைக	இரண்
ேப க் ேம	ஆண்பிள்ைள	இல்ைல,	ரங்கண்ணன்...	ெதரி மா	உங்க க் ?”
என்றாள்	 திர்	ேபா வ 	ேபால்.

“ஏன்,	ேவ 	மணம்	ெசய் 	ெகாள்கிறானாமா?”	என்றான்	கலத்தில்	உள்ள
ேசாற்ைறப்	பிைசயாமேல.

“ெபரியவர்	அந்த	வழக்கம்	 ம்பத்திேல	 டா 	என் 	நிச்சயமாக	இ ப்பதனால்
தாேன,	தன்	மக க் க்	 ட	ேவ 	கல்யாணம்	ெசய்யவில்ைல?	நாேன	சாேவன்,
என்	ைபய க் க்	 ழந்ைதயாக	வ ேவன்	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண் ,	அவ ம்
ைககால்	 டக்கமாய்	மாசக்கணக்காய்ப்	ப த்தி க்கிறார்.	பா 	அக்கா
வாய்விட் 	எ ம்	ெசால்லவில்ைல.	என்றா ம்	மனத்தில்	சந்ேதாஷம்	இல்ைல.
ஏேதா	 மி	விைள 	பற்றிேய	தான்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தாள்”	என்றாள்	 க்மிணி.

பின் ம்	நிைனத் க்	ெகாண்டவளாக,	“பி க்காத	இடத்தில்	கஷ்டப்ப வைத	விடப்
பிரிந் 	ேபாகலாம்	என் 	ேதான் கிறேதா	என் 	நான்	நிைனத்ேதன்.	ேவ
ஒ த்தர்	விஷயம்	ேப ம்	ேபா ,	‘அதிர்ஷ்டம்	இல்ைல’	என் 	 தலிேலேய	தீர்ந்
ேபாய்விட்டேத!	அைத	எத்தைன	தரம்	பரிட்ைச	பார்க்க	ேவண் ம்?”	என்றாள்.



நல்ல	உரிைமகைள	அழகாக	அ ர்வமாக	உபேயாகிக்காமல்	தா மாறாக	இ த்
ச தாயத்தின்	ஒ க்கத்ைதக்	 ைலக் ம்	வழக்கம்	சிலரிடம்	இ ப்ப
உண்ைமேய.	அ 	ரங்கனிடமா	இ க்க	ேவண் ம்?	இத்தைகய	இழி கள்
ச தாயத்தில்	எப்ேபா 	வில ம்!	பா 	எந்த	விதத்திேல	ஆ தல்	ெப வாள்?

வீணாக	ஒ 	மலைர	 கர்ந் 	வீசிவிட் 	ேவ 	மலர்	நா ம்	கீழ்மகன்,	அதற் 	ஒ
காரண ம்	காட் வ 	விந்ைத?	பா ைவப்	ேபான்ற	ஒ 	மைனவிைய	அைடந் ,
இரண் 	மாணிக்கங்கைளப்	ேபால்	இ 	ெபண்கைள ம்	அைடந்தவன்,
இன்ெனா த்திைய	ேவட்பானா?	அந்தக்	கார்கால	இரவி,	அவன்	கண்கைள
இைமக்கச்	ெசய்யாமல்,	அன்பான	உறவினரின்	ேதாழைமயில்	மகிழ்	ெவய்த
விடாமல்	நீண் 	வளர்ந்த .
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மைழ	ேசாெவன்ற	ஓைச டன்	ெவள்ளிக்	கம்பிகளாக	வானிலி ந் 	இைழந்
வி ந் 	கீேழ	ஓ க்	ெகாண் ந்த .	 ழந்ைதகள்	மைழ	நீரில்	காைல	 க் வ ம்
வீட் க் ள்	ஓ த்	தைரெயல்லாம்	கச செவன் 	அ ம்	ஈரத்ைத	அதிகரிக்கச்
ெசய்வ மாக	இ ந்தார்கள்.	 ைலக் 	 ைல	கசகசெவன் 	அ க் த்
ணிமணிகள்,	 ப்ைபக்	 ளம்,	ரங்கம்ைம	பிரசவித் ப்	பதிைனந் 	நாட்கேள

ஆகியி ந்தன.	 ணிச் ளில்	ெநளிந்த	அந்தப்	ெபண்	 ழந்ைத,	சற்ைறக் 	ஒ
ைற	 ணிச் ைள	நைனத் ,	 ைலயில்	 வித் க்	ெகாண் ந்த .	ஈர

விறகின்	 ைக,	வீட் க் ள்	 ழ்ந் 	ெவளிேயற	வைகயின்றித்	திணறிக்
ெகாண் ந்த .	வீட் 	ேவைலயில்	பா க் ப்	ெபா ைமேய	 ைறந்தி ந்த .
இப்ேபா 	அ 	வசமாகப்	பி த் க்	ெகாண் 	விட்ட 	அவைள.	மைழ	நாளில்
அவள்	திறந்த	ெவளியில்	நின் 	ேவைல	ெசய்வதற்கில்ைல.	மைழதான்	ஆகட் ம்,
ஒ 	நாளா	இரண் 	நாளா?	வானந்தான்	ெபாத் க்	ெகாண்டேதா?

ஆனி	பத் த்	ேததியில்	பி த்த	மைழ,	 ரட்டாசி	பிறந்தாயிற் ;	விடவில்ைல.	மைல
க களில்	கார்ேமகங்கள்	வந் 	தங் வ 	உண் .	தனக் த்	தங்க	இடம்	தந்த

நன்றிக்காக,	ேமகங்கள்	மைழயாகப்	ெபாழிந் ,	மைலயன்ைனக் ம்	ப ம்	பட்டாைட
ேபார்த் 	மகிழ்விப்ப 	உண் .	ஆனால்,	இந்த	ஆண் 	இப்ப க்	ெகாட் கிறேத!
அவள்	நிைன 	ெதரிந் 	இ ேபால்	நீண்ட	மைழ	கண் க்கவில்ைலேய!	கதிரவன்
எங்ேக ம்	ஓ 	ஒளிந் 	விட்டாேனா?	ெவறிக்காற் க் 	அஞ்சி	தைல	நீட்ட
மறந்தி க்கிறாேனா?

இந்தப்	பிரளய	மைழயில்,	அவ ைடய	இளம்	பயிர்கள்	எப்ப 	இ க்கின்றனேவா!
அவள்	விைள	நிலத்தின்	பக்கம்	ெசன் 	ஒ 	மாசம்	ஆகிவிட்ட .	ரங்கம்ைம
பிரசவம்,	வீட் ேவைல,	எதிர்	வீட் ல்	மாமன்	உடல்	நலி ,	மைழ	எல்லாம்	கவிழ்ந்
அவைள	வீட்ேடா 	வைளத் 	விட்டன.	 ற்ற டன்	கிழங் 	வயலில்	கைள	எ த்
விட் 	வந்தவள்	தான்.	அம்ைமக் 	உடம் 	சரியில்ைல	என் 	ரங்கம்ைமயின்	மகள்
வந் தான்	அைழத்தாள்.

ஒ 	மாசம்	கணவன்	வீட் க்ேக	வராமல்	அவைள	மறந்தி ந்த	நாட்களிெலல்லாங்
ட	அவள்	இப்ப 	அைமதி	இழந்ததில்ைல.	அவ க் 	மண்ைணத்	தவிர	உலகில்

ேவ 	மகிழ்ச்சி	தரக் ய	இன்பம்	இரண் 	மக்கள்	தாேம?	மண்	உயிர்
ெகா க்கிற ;	உரம்	ெகா க்கிற ;	உண 	ெகா க்கிற .	ஒ 	நாள்	அந்த	மண்
தான்	உயிர்கைள ம்	தன் ள்	அடக்கிக்	ெகாள்கிற .	வாழ்விேல,	மண்ைணப்
பற்றிய	நிைன 	எழாமல்,	அவள்	மனம்	பட்டாம் ச்சி	ேபால்	பறந் 	திரிந் 	வர



இளைம	ேமாகத்திேல	 க்காதலின்	கவர்ச்சியிேல	கன 	வைல	பின்னிய ண் .
அந்த	வைலயிேல,	ெதய்வ	ைமதானத் 	ெமாட்ைடக்கல்	வி ந்
சின்னபின்னப்ப த்திய	பின்,	அவள்	உள்ளம்	மண்ணின்	ஆைசயில்	ப ந்த .

அ ைம	மக்கைளப்	ேபால்	அவள்	ேபணிய	பயிர்கள்	க ைணயற்ற	மைழயில்	எப்ப க்
கலங்கிச்	சாய்ந்தி க் ேமா?	ரங்கம்ைமயின்	கணவன்	ேகாணிைய	ம த் த்
தைலயில்	ேபாட் க்	ெகாண் 	தின ம்	ஒ 	நைட	ேபாய்	வ வான்.	அவனிடம்
தின ம்	அவள்	ேகட் ம்	ேகள்வி	இ தான்:	“பயிர்	எப்ப 	இ க்கிற 	அண்ணா?”

“பத்திரமாயி க்கிற 	அண்ணி	அண்ணன்	ஆயிரம்	ஆயிரமாய்க்	 த்தைக
எ த் ப்	ேபாட்ட	கிழங் ,	உன்	கிழங் க் 	ஈ 	வரா ”	என் 	அவன்	சிரிப்பான்.

அ த் ,	வாயிலில்	நிற்ைகயிேலா,	ேஜாகி	ரங்கியின்	ைபயைனத்	 க்கிக்
ெகாண் 	உள்ேள	வ ைகயிேலா,	அவள்	அைதேய	ேகட்பாள்.	மாமைனப்	பற்றிய
விசாரைண	 ட	அ த்தப த்தான்.

“அண்ணிக் 	இேத	கவைல”	என் 	ரங்கம்ைமயின்	கணவன்	அன் 	 க்கிட்
நைகத்தான்.

“ேஜாகியண்ண க் ம்	பயிர்	தான்	பிள்ைளகள்.	இந்த	அண்ணிக் ம்	பயிர்கள்
அப்ப ேய”	என் 	ரங்கம்ைம ம்	சிரித்தாள்.

ேஜாகிக் 	அவள்	ேபச் 	சற்ேற	ேவதைன	அளித்தா ம்,	விட் க்	ெகா த் க்
ெகாள்ளாமல்,	“ஆமாம்,	அதற்ெகன்ன?	பயிைரப்	பிள்ைளகளாக	ைவத் க்
ெகாள்வதில்	ஒ 	தப் ம்	இல்ைல.	மண்	தாய்;	பயிர்	பிள்ைளகள்”	என்றான்.

பிற ,	பா 	ேகட்ட	ேகள்விக் ,	“கால்வாய்	கைரந் 	தண்ணீர்	ேதங்கியி ந்த .
மண்ைண	ெவட் ப்	ேபாட்ேடன்.	மைழ ம்	தண்ணீ ம்	அதிகந்தான்;	என்ன
ஆ ேமா?”	என்றாள்	கவைல டன்.

கணவனின்	லாபநஷ்டம்	பா ைவ	என் ேம	பாதித்ததில்ைல.	உண்ைமயாக	உைழத்
எல்லா ம்	நலம்ெபற	நிைற டன்	வாழ	வி ம் ம்	அந்தச்	சேகாதரனின்	கவைல
அவைள	ேவதைன	ெகாள்ளச்	ெசய்த .

“ேஜாகியண்ணா,	உங்கள்	 ன் 	ஏக்கரில்	ேதயிைல	ேபாடக் டாதா?	மைழ
எத்தைன	ெபய்தா ம்	பணமாகக்	ெகா க் ேம?”	என்றாள்	ரங்கம்ைம.



“ேதயிைல	ைவக்க	 தலில்	ெசல 	ஆ ம்.	பிற 	 ன் 	நான் 	வ ஷங்கள்	அ
பலன்	ெகா க் ம்	வைரயில்	நாம	என்ன	ெசய்ேவாம்?	ேம ம்,	ேதயிைல ம்	காபி ம்
பணந்தாேன	ெகா க் ம்	ரங்கம்மா?	ராகி ம்	ேகா ைம ம்	கிழங் ம்	பசிக்
உணவா ேம!”	என்றான்	ேஜாகி.

“பணமில்லாமல்	இப்ேபாெதல்லாம்	 கிறேதா?	கி ஷ்ணண்ணன்	வீ 	ெபரிய
வீடாக	ஆனேத	 	ேபாட்டதனால்	தாேன?”	என்றாள்	ரங்கம்ைம.	ேஜாகிக் 	அவள்
விவாதம்	பி க்கவில்ைல.

“நான்	வ கிேறன்,	அண்ணி”	என் 	நடந்தான்.

வீட் ேல	அவன்	கண்ட	காட்சி	ெமய்தானா?	அங்ேக	அமர்ந் 	உளம்	கைரயத்
தந்ைதயின்	 ன்	கண்ணீர்	வ ப்பவன்	உண்ைமயில்	ரங்கன்	தானா?	ேகாட் ம்
ேவட் ம்	நைனய,	மைழயில்	அைலயக் ைலய	எதற்காக	ஓ 	வந்தான்?

“நான்	பண்ணிய	பாவத் க்ெகல்லாம்	எனக் த்	தண்டைன	சிற்றப்பா,	தண்டைன.
நீங்கள்	ெசான்ன	வார்த்ைதகெளல்லாம்	மறந் 	ேபாேனன்.	எனக் த்	தண்டைன
கிைடத் 	விட்ட ,	சிற்றப்பா	ஐேயா?	எப்ப 	இ ந்த	உடம் ,	எப்ப 	ஆனீர்கள்!
ெசாந்தப்	ைபய க் 	ேமல்	என்ைன	நிைனத் ,	நீங்கள்	ெசய்தெதல்லாம்	மறந்
ஓ ேனேன!	எனக் 	மன்னிப் 	உண்டா	சிற்றப்பா,	உங்களிடம்?”

ேஜாகி	அயர்ந் 	நின்றான்.	பின்ேன	கிரிைஜ ம்	அம்ைம ங்	 டச்	சிைலயாக
நின்றனர்.

லிங்ைகயாவின்	கண்களில்	நீர்	வ ந்த .

“ பாய்	இரண்டாயிரம்	மண்ணாய்ப்	ேபாச் .	 ைளத்தி ந்த	கிழங் களிெலல்லாம்
என்	மனத்தி ள்ள	கைறேபால்	கைறப ந்த	ேநாய்	வி ந்தி ந்த .	உங்க ைடய
நல்ல	உபேதசங்கைள	ெயல்லாம்	என்	நாச த்தி	ெகாண் 	ேபானாற்	ேபால்,	நல்ல
கிழங் கைள	எல்லாம்	எலி ம்	பன்றி ம்	ேதாண் க்	ெகாண் 	ேபாயின.	‘ ைர
ேபால்	திரிந்தாேய	ப 	கஷ்டம்!’	என் 	ேதவர்	ேசாதைன	ெசய் விட்டார்	சிற்றப்பா.”

ரங்கனின்	அ ைக	உண்ைமயிேல	அ ைகதானா?

ேஜாகியினால்,	அவ ம்	அம்மாதிரி	அழக் ம்	என் 	எண்ணக் ட
யவில்ைல.	தந்திரங்களில்	திைளக் ம்	அவன்	உண்ைமயில்	கவிழ்ந்

விட்டானா?	ைகயிேல	பத்தாயிரம்	 ரள்வ 	ேபால்	உ க்க ம்	உல்லாசமாக	நடக்க ம்



ெதரிந்த	அவன்	உண்ைமயிேல	வீழ்ச்சி	அைடந் 	விட்டானா?

லிங்ைகயாவின்	உணர்ச்சி	ெசறிந்த	ெதாண்ைடயிலி ந் ,	“ரங்கா!”	என்ற	 ரல்
உைடந்த .	அந்தக்	கணம்	ரங்கன்	சிற்றப்பனின்	மார்பிேல	தைலையச்	சாய்த் க்
ெகாண் 	விம்மினான்.

“அப்ப ம்	அம்ைம மாய்	இ ந்தீர்கள்	சிற்றப்பா,	ஒ நாள்,	இரவில்	பரணில்
பட் னி டன்	ப த்தி க்ைகயில்	அைழத் 	வந் 	ேசா 	ேபாட் ர்கேள,	 த்தி
றினீர்கேள!	சிற்றப்பா,	நான்	என்ன	ெசால்ேவன்?	கடனாளியாக	ஓ 	வந்ேதேன,

என்ைன	மன்னிப்பீர்களா!”

“ேபானால்	ேபாகிறதடா	தம்பி,	ேபானால்	ேபாகிற .	அந்தக்	கிழங் டன்	உன்ைனப்
பி த்த	ேநாெவல்லாம்	ேபாகட் ம்.	உண்ைமயில்	கிழங் 	ேபானதில்	எனக் ச்
சங்கடம்	இல்ைல.	சந்ேதாஷம்,	சந்ேதாஷம்,	ரங்கா!”

“சிற்றப்பா,	நீங்கள்	ெதய்வம்.	ஐேயா,	உங்கள்	அ ைம	ெதரியாமல்	நான்	இவ்வள
நாள்	இ ந்ேதேன!”

“அன்ைறக் ப்	பணத் டன்	பகட்டான	நீ	என்	 ன்	வந்தாய்.	என்	மனம்
ெகாதித்த .	நீ	ேநர்ைம ம்	நியாய மாக	நடக்கவில்ைல	என் 	எனக் 	உன்
கண்க ம்	பார்ைவ ேம	ெதரிவித்தன.	‘இந்தப்	ைபயைனத்	ேதாளி ம்	மார்பி ம்
ேபாட் 	வளர்த்ேதேன’	என் 	மனம்	ெபாங்கி	வந்த .	உன்ைன	அ த்ேதன்.
இன்ைறக் 	ஏைழயாக	நீ	வந்தா ம்,	என்	மனம்	நிைறந் 	சந்ேதாஷப்ப கிற
தம்பி,	ைகயால்	உைழத் 	ேநர்ைமயாகப்	பிைழப்ப தான்	ேதவர்	வி ம் ம்	பிைழப் .
ரங்கா,	கட் க்	ெகாண்ட	ெபண்	மனம்	ேநாகாமல்	இ க்க	வாழ்வ 	தான்
வாழ்க்ைக.”

ஆேவசம்	வந்தாற்	ேபால்	அவர்	 ச் 	 ட்டப்	ேபசினார்.

“ப பாவிப்	பயல்,	ேநாட் ைஸக்	ெகா த் 	ேவ 	ெந க் கிறான்.	என்	மானம்
ேகார்ட் ப்	ப 	ஏ மட் ம்	வந்த	பின் தான்	எனக் ப்	 த்தி	வ கிற .	 ந்
பாய்க்	கடன்	அவ க் 	யார்	ெகா ப்பார்கள்	சிற்றப்பா?	எனக் 	யார்

இ க்கிறார்கள்,	சிற்றப்பா?	உங்கைளத்	தவிர	யாரிடம்	ெசால்லி	 ைறயிட	எனக்
கம்	இ க்கிற ?”	அவன்	அ ைக	எல்ேலாைர ேம	உ க்கவல்லதாக	இ ந்த .

“அழாேத,	ரங்கா,	அழாேத!	ரங்கன்	மனம்	மாறி	வ வான்	என் 	தான்	நான்	இந்த
ஆ 	மாசமாகப்	ப க்ைகயில்	இ ந் ம்	உயிைர	ைவத் க்	ெகாண் க்கிேறன்.



இத்தைன	நாள்	நான்	‘வீரராய	பணம்’	வி ங்கியி ந்தால்	 டப்	பிைழத்தி ப்ேபன்.
இனிேமல்	நான்	நிம்மதியாகத்	ேதவ லகம்	ெசல்ேவன்.	கா ம்	பண ம்
ெபரிதில்ைல.	ைகயால்	விைதத் ,	உறேவா ,	வி ந்ேதா 	உண் 	வாழ்வேத
வாழ்க்ைக.	ேஜாகி!”

“ஐயா!”	என் 	ஓெரட் 	 ன்	நகர்ந்தான்	ேஜாகி.

“அண்ணன்	வீட் டன்	வந் விட்டான்;	இனிேமல்,	ஒ 	 ைற ம்	இல்ைல.
பால்மைனயில்	என்	ைப	ைவத்தி க்கிேறன்,	எ த் 	வா”	என்றார்.

ேஜாகியின்	 கத்ைத	இ ள்	கவ்விய .	

மாதி	இ 	வி ந்தவள்	ேபால்	ஆனாள்:	“என்ன	இ 	நியாயமா	இெதல்லாம்?”
என்றாள்.

ஓர்	அவசரத் க்காக,	அ ம்பா பட் ச்	ேசர்த்த	பணம்	அ .	இ ற்ைறம்ப
பாய்	உண் .	அைத ம்	பறித் ச்	ெசல்லவா	வந்தி க்கிறான்?	மாதியினால்	ஒப்ப
யவில்ைல.

“ க்ேக	த க்காேத	மாதி.	நல்ல	காலம்	வ ம்ேபா ,	ெகாஞ்சம்	ெசல
இ க் ம்.	 ம்பர்	மந்திரத் க் ப்	பயந் 	கப்பம்	ேபா வ ேபால,	இ ம்	உன்
கணவன்	மனம்	நிம்மதி டன்	ேபாவைத	நீ	வி ம்பவில்ைலயா?”	என்றார்	லிங்ைகயா.

“இப்ப ப்	ேபசிப்	ேபசித்தாேன	என்ைன	அ ேயா 	அடக் வீர்கள்?”	கண்ணீர்
த ம்ப	 த் க்	ெகாண் 	உள்	மைனக் 	நகர்ந்தாள்.	உடேன
தி ம்பியவள்	சட்ெடன் ,	“அவர்கள்	 மிைய	விற்ேறா	அடமானம்	ைவத்ேதா
வாங்கட் ேம!”	என்றாள்.

லிங்ைகயாவின்	விழிகள்	அைசவற் 	நின்றன.	உள்ளம்	படபடத் ப்	பலவீனம்
கத்தில்	காட் ய .

“என்ன	ேபச் ப்	ேப கிறாய்?	 ழந்ைதக டன்	ரங்ைக	சாப்பி ம்	 மிையப்
பி ங் வதா?	ஒ 	ச ரம்,	ஆைசயாக,	பா 	தாயாக,	பிள்ைளயாக	நிைனக் ம்
மண்ைணப்	பி ங்கலாமா?	இந்தப்	 த்தி	உனக் 	எப்ப 	வந்த ?”

ேஜாகி	ைபைய	எ த் 	வந்தான்.



லிங்ைகயா	ஒவ்ெவா 	பணமாக	எண்ணினார்.	தைலப்பக்கம்	ைவத் விட் ,
“ரங்கா,	இன் 	இ 	இங்ேக;	நாைளக் ப்	ேபாகலாம்	நீ”	என்றார்.	இர ,	“மாதி,	என்
வட் ைல	எ த் 	ைவ.	என்	ைபயன்க டன்	நான்	இன் 	உட்கார்ந் 	உண்ணப்
ேபாகிேறன்”	என்றார்	அவர்.

மாதியின்	மனத்தில்	இன்னெதன் 	விவரிக்க	இயலாத	பீதி	உண்டாயிற் ;
“ேவண்டாேம?”	என்றாள்.

கிரிைஜைய	அைழத் 	பா ைவ	அைழத் 	வரப்	பணித்தார்.	“மகேன	இங் 	வா,
மகன்	வீட்ேடா 	வந் 	விட்டான்.	இனி	உனக் 	ஒ 	 ைற ம்	இல்ைல”	என் 	ஆசி
ெமாழிந்தார்.

பா 	அவர்	கண்களில்	ெதரிந்த	அசாதாரண	ஒளிையக்	கண் 	கலங்கி	நின்றாள்.
அந்த	நாடகக்	காட்சியில்,	அவேர	உயிர்ப்	பாத்திரமாக	அன்றிர 	ேபசினார்.

ம நாள்	காைலயில்,	ரங்கன்	பணத்ைத	எண்ணிப்	ெபற் க்	ெகாண்டான்.
“பணத்ைத	விட்ெடறிந் 	விட் 	வந் 	வி கிேறன்,	சிற்றப்பா.	நான்	ேகார்ட்
ஏறாமல்	காப்பாற்றிய	ெதய்வம்	நீங்கள்”	என் 	விைடெபற	நின்றான்.

சிற்றப்பனின்	கண்கள்	ஒளிர்ந்தன;	இ தயம்	மலர்ந்தி ந்த .	ஆசி	 றி
அ ப்பினார்.

வானம்	கனத் ,	மைழ மின்றி	ெவயி மின்றிச்	ேசாகத்திைர	விரித்தி ந்த .

மாதி ம்	கிரிைஜ ம்	ேஜாகி ம்	ரங்கன்	ெசல்வைத	வாயிலில்	நின் 	பார்த்தார்கள்.
எட்ட	எட்ட	விலகி,	ெவள்ைளப்	 ள்ளியாகப்	பாைதயில்	ெசன் ,	சரிவில்
இறங் ைகயில்,	பள்ளத்திேல	வடக்கிலி ந் 	வந்த	ேமகப்	 ைக	 விந்த ,
அவைன	வி ங்கிய .

ஏேதா	கலி	 ஷன்	தன்	 லிையப்	ெபற் க்	ெகாண் 	ெசல்வைதப்	ேபான்ற
உணர் டன்,	அவர்கள்	தி ம்பினார்கள்.	

ேஜாகி,	தந்ைத	கண்ணயர்வைதக்	கண்டவனாக,	சாக்ைகப்	ேபாட் க்	ெகாண்
ஒ 	ெப ச் டன்	விைளநிலத்ைத	ேநாக்கிக்	கிளம்பினான்.	கிரிைஜ ம்	மாதி ம்
வீட் ப்	பின் றம்	இ ந்தனர்.	

சற்ைறக்ெகல்லாம்,	“மாதி?”	என்ற	ஈன ரம்	வந்தாற்	ேபால்	மாதிக் க்	ேகட்ட .



பரபரப் டன்	அவள்	நைனத்த	 ணிையப்	ேபாட் 	விட் 	வ ன்,	அந்த	 ச்
நின் 	விட்ட .
-----------	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.4.	������	���������!
	
மாதிக் 	அவர்	தன்னிடம்	விைடெபற	அைழத்த	 ரல்	அ 	என்ப 	 ரியவில்ைல.
எப்ப ப்	 ரி ம்?

அந்த	 கம்	பறித்ெத த்த	மலர்	ேபால்	நிமிர்ந்தி ந்த .	கண்ணிதழ்கள்
உறக்கத்தில்	ஆழ்ந்தைவ	ேபால்	 யி ந்தன.	உத களில்	உள்ளடக்கிய	 ன்னைக
ெவளிேய	பீறிட் 	 ண் 	நிற்ப 	ேபான்ற	நிைறந்த	அழ ;	 கத்திேல	என் ம்
இல்லாத	ெதளி ;	அைமதி;	சிமிழில்	இயங்கிய	உயிர்க்காற் ப்	பறந் 	ெசல்ல
வி தைல	தந்த	நித்திய	வ வமாக	உடல்	கிடந்த .

“என்ன,	 ப்பிட் ர்கேள?	அதற் ள்ேள	 க்கமா?	என்னங்க?”	என்றவள்
வலக்ைகையத்	 க்கினாள்;	 கத்ைத	அைசத்தாள்	ெமல்ல.

தீையத்	ெதாட்டாற்	ேபாலத்	தி க்கிட்டாள்.	காம்பிலி ந் 	ஒ ந்த	மலர்	ேபால்	 கம்
ெதாய்ந்தி ந்த .	பரபரப் டன்	ெநஞ்ைசத்	ெதாட்டாள்;	 க்க கில்	ைக
ைவத்தாள்.	ைகையக்	காைலத்	ெதாட் ப்	பி த் ப்	பார்த்தாள்.

அ வயிற்றிலி ந் 	ெப ங் ரல்,	கக்க ம்	கைரச மாகப்	பீறி	வந்த ;	“ேஜாகி!
கிரி!	ஐேயா!”

அவ ைடய	அலறலில்	கிரிைஜ	 றத் ச்	சாைமைய	ைவத் விட் 	ஓ 	வந்தாள்.
“அத்ைத!	என்ன	அத்ைத!”	

பரபரக்க	அவர்	உள்ளங்காைலத்	ேதய்த்த	மாதி,	“கிரி,	ேஜாகிையக்	 ப்பி .
ெபரியப்பைன,	எல்ேலாைர ம்	 ப்பி 	அம்மா.”

ரல்	அ ைகத்	த த ப்பில்	ேசாகச்	 ைம	தாங்காமல்	அைலந்த .	ெபரியவரின்
க்க கில்	அவள்	பிய்த் 	ைவத்த	 ல்	உண்ைமயில்	அவர்	 ச்சில்	ஆ கிறதா?

அல்ல 	அவ ைடய	பரபரத்த	 ச்சில்	ஆ கிறதா?	ேபைதக் 	ஏ ம்	 ரியவில்ைல.

தி தி ெவன் 	ெசய்தி	ேகட் ,	அவர்	ப த்தி ந்த	கட் லண்ைட	எல்ேலா ம்
க்	 மி	விட்டனர்.

“என்ன	அம்ேம,	சட்ெடன் 	‘வீரராய	பணம்’	ெகாண் 	வா ங்கள்”	என் 	 விக்
ெகாண்ேட	தைமயன்	பால்மைனக் ச்	ெசன் 	பாெல த் 	வந்தான்.



ரங்கம்மாதான்	ஓ ,	நாலணாப்	ெப மானம்	உள்ள	அந்தப்	ெபான்	 ண்ைட,	ெநய்யில்
ேதாய்த் 	எ த் 	வந்தாள்.	அண்ணனின்	கண்கள்	த ம்பின.

“உனக் 	இ 	ெசய்யவா	தம்பி,	நான்	இ க்கிேறன்?”	என் 	 ட் ய	உணர்ச்சி டன்
அவர்	வாைய	நீக்கிப்	ெபான்	 ண்ைட	இட் ப்	பாைல	ஊற்றினார்.

ெபான்	 ண் 	அந்த	நாவில்	ஒட் ப்	பாேலா 	இறங்கிய	காட்சியில்,	“ஐேயா!”	என்
கத்ைத	 க்	ெகாண் 	அம்ைம	அலறினாள்.	ேஜாகி	அப்ேபா தான்	நீ ம்

ேச மாய்க்	காைக	வந் 	ெசான்ன	ெசய்தியில்	ஓ 	வந்தான்.

‘ஏேதா	மாதிரி	இ க்கிற ’	என்ற	ெசய்தி	ேகட் த்	தாேன	அைலயக்	 ைலய	ஓ
வந்தான்?	‘வீரராய	பணம்’	ேபாட் ப்	பால்	ஊற் ம்	காட்சியில்,	“அப்பா”	என்
கதறியவனாகப்	பாய்ந்தான்.

கண்ணீர்	சிந்தப்	ெபரியப்பன்,	“அழாேத	ேஜாகி”	என் 	ைகயமர்த்தினார்.

கரியமல்லர்	அவைனப்	பரிேவா 	பற்றி,	“அழாேத	ேஜாகி,	உன்	ஐயன்	நல்ல	கதிக் ,
ஈசன்	தி வ க் த்தான்	ேபாயி க்கிறார்”	என்றார்	 யரத்ைத	வி ங்கிக்
ெகாண் .

ஆண்க ம்	ெபண்க ம்	 ஞ் க ம்	 ழந்ைதக ம்	அந்தச்	சி 	வாயிலில்
ைழவ ம்	அ கில்	வந் 	கண்ணீர்	த ம்பக்	கால்	பக்கம்	வந் 	நின் ,	‘எப்ப

இ ந்த	மனிதர்!	 கத்திேல	என்ன	கைள!	என்ன	ஒளி!	ெதய்வம்!’	என்
வணங்கிப்	ேபாவ மாக	இ ந்தார்கள்.

காைலயில்	ரங்கன்	வந் 	பணம்	ெபற் ப்	ேபான 	ேவ 	ஊரறிந்த	ரகசியமாகக்
ெகால்ெலன் 	ஆகிவிட்ட .

“தம்	ெசாந்த	மக க் 	ேமல்	அவன்	மீ 	வாஞ்ைச.	கைடசியில்	ஒ 	ேவைள
அவைனப்	பார்த் ப்	ேபசி	அவ டன்	உண்ணேவ	உயிர்	ைவத்தி ந்தார்	ேபா ம்?”
என்ெறல்லாம்	பல	விதங்களில்	ேபச்ெச ந்தன.

பா 	எல்லாவற்ைற ம்	பார்த்தவளாகச்	சிைலேபால்	 ைலயில்	நின்றி ந்தாள்.
ஆயிரத்தில்	 ர வதாக	ேவஷம்	ேபா ம்	கணவ க் 	அந்தப்	ெபரியவர்	பணம்
தந்தி க்கிறார்	என்ற	ெசய்தியில்,	இறந் 	கிடக் ம்	அவர்	மீ 	ஆத்திரந்தான்
அவ க் 	மாளாமல்	ெபாங்கி	வந்த .



அவ ைடய	வாழ்வின்	இனிைமையக்	 ைலக்கேவ	திட்டமிட் ச்	ெசயல் ரிந்த
விைனவ வேமா?	அவ க் 	என்ேற ம்	அ தாபம்	காட் னாரா?	அ தாபம்
என்ன	இ க்கிற ?	அன் 	 ம்பனின்	ேவ க் 	ேமல்	என்ன	விைனகள்	 ரிந்
அந்த	உ ண்ைடக்	கல்ைல	அந்த	மகன்	ைககளில்	சிக்க	ைவத்தாேரா?	பால்	வழிந்த
உத கள்	 யி ந்தா ம்	ெபாங்கி	நிற் ம்	சிரிப்ைபப்	பார்!	ஒ 	ேபைதப்
ெபண்ணின்	இன்பத்தில்	 ன்பத்ைதப்	 த்திய 	உமக் 	ெவற்றியா?	அன் 	 ட
இந்த	வீட் க் 	வரமாட்ேடன்	என் 	 ரண் 	பி த்தி ப்ேபேன?	ெவல்லத்ைதப்
சிக்	ெகா க் ம்	ம ந் 	உ ண்ைட	ேபால்,	சர்க்கைரப்	ேபச்சில்	என்ன	என்னேவா

திணித் ப்	ேபசினீேர?	என்ைன	அறிவிலியாக	ஆக்கினீேர?

ெநஞ் 	எரிய	எரிய	அவள்	உணர்ச்சி	அ ைகயாகப்	ெபாங்கி	வந்த .	அேத
அைறயில்	தான்	அவர்	அவ க் 	அன் 	உபேதசம்	ெசய்தார்.	“வி ம்பிய
ெபண்ைண	அவன்	ைகப்பற்றினால்,	ெநறிெயன் ம்	ேநர்க்ேகாட் ல்	நடப்பான்;
அவ க் 	ஏமாற்றம்	தராேத	ெபண்ேண,	உன்ைனக்	ெகஞ்சிக்	ேகட்கிேறன்”	என்
றி	வஞ்சைன	 ரிந்தார்.	அவள்	ெநஞ்ைச	இளகைவத் ,	அதில்	அவர்	தமக்

ேவண் ய	உ வத்ைதச்	சைமத் க்	ெகாண்டார்.	ஆனால்	அ 	நிைலத்ததா?
அவ ைடய	ைமந்தனின்	அழகான	இல்லத்தில்	 ழ்ந்த	ெவம்ைமயிேல,	அவர்
ேபாதைனகளால்	மாற்றிய	உ வம்	அழிந் 	நீராயிற் .	அவ ைடய	அன் க் ரிய
மக்கள்	இ 	ெபண்கேள.	அவர்களின்	வளர்ச்சிக் 	உைழப்ப 	ஒன்ேற	அவள்
வாழ்வில்	உள்ள	 றி.

இத்தைனக் ம்	காரணமானவர்	யார்?	யார்?

ரங்கம்ைமக் 	என்ன	சிறப் 	உண் ?	ஒ 	 ள்	பி க்க	வைகயில்ைல.	அவைளக்
கண்ணிைமயில்	 க்	காக்கிறான்,	அந்தக்	கணவன்.

கிரிைஜ,	ெமலிந்த	சி 	உடல்;	க ப் 	 கம்,	அவள்	காய்க்காமேல	நின் ங் ட,
அந்தக்	கணவனின்	அன்பைணப் க் 	ஏ 	 ைற ?	ஏன்?	நீர்	சா ம்	வைரயி ம்
அந்த	மாதம்மா	என்ற	அன் க் 	உரியவளின்	ஆதரவில்	இ க்க	ேவண் னீேர?	ஓர்
இளம்	ெபண்ணின்	மனைசக்	 ைலத்தீேர?

இப்ப ெயல்லாம்	அவ ைடய	மனமாகிய	மைடயின்	கத ,	அவர்	 கமண்டலத்தின்
நிைறவிேல	ேமாதப்பட் த்	திறந் 	ெகாள்ளக்	ெகாட் த்	தீர்த்த .

மைழ	 வ ம்	நின் ,	இ ள்	 ம்ெமன் 	 ழ்ந் 	வர,	ஈரமண்ணின்	வாைட ம்
ளிர்	காற் மாக,	அந்தத்	 யரச்	 ழ்நிைலக் 	இைசந் விட்ட .	விளக் கைள

ஏற்றி	விட் ,	வாயிற் றம்	ெதாரியைன	யார்	யா க்ெகல்லாம்	ெசய்தி	ெசால்ல



அ ப்ப	ேவண் ம்	என்பைதக்	 றித் ப்	ெபரியப்பன்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்.
ம நாள்	ெசவ்வாய்க்கிழைம.	தகனக்கிரிையகள்	ெசய்வதற் 	அ 	ஏற்காத	நாள்.
எனேவ	ஒ 	நாள்	தள்ளி,	 தனன் 	சடங் கைளச்	ெசய்யத்	தீர்மானித்தார்கள்.
அதன்ப ேய	 ட் க்ேகாத்தர்க க் ங்	 டச்	ெசய்தி	அ ப்பப்பட்ட .
ஒத்ைதக் ச்	ெசன் 	விட்ட	ரங்க க் ம்	ம நாள்	ெசய்தி	 மந் 	ெசல்ல,
ரங்கம்ைமயின்	கணவன்	தயாரானான்.

ெப கி	வ ம்	 ம்ப க் ச்	சாப்பா 	ேவண்டாமா?	ஒ 	 றம்	சைமயல்	தட டலாக
நிகழத்	ெதாடங்கிய .	வீட் த்	தைலவன்	மைறய,	கீழ்க்கன் ம்	அவ க்
உரியவ ம்	இ ளில்	 ழ்கிக்	கிடந்தனர்.	தானிய ம்	மற்ெறான் ம்	யாைர	யார்
ேகட்ப ?	ரங்கம்மா	பணப்	ெபட் ையத்	திறந் ,	இ ந்த	ேசமிப்பில்	ெகாஞ்சம்
எ த் த்	தந்தாள்.	ேவ 	எங்கி ந்ெதல்லாேமா	கிழங் ம்	தானியங்க ம்	வந்
நிைறந்தன.	கரியமல்லர்	வீட் லி ந் ,	சத்தம்	ேபாட் க்	ெகாண் 	எரி ம்	காந்த
விளக் 	வந் 	ஒளி	பரப்பிய .	ெபண்கள்	 க் 	ேவைலகளில்	ஈ பட்ட
வண்ணம்	ேபசினார்கள்.	அந்த	அளவிேல	அ 	சா 	நிகழ்ந்த	வீடாக	இல்ைல.

சிற்றப்பனிடம்	பணம்	ெபற் ,	ஒத்ைத	தி ம்பிய	ரங்கன்,	மீறி	நின்ற	கடன்கைளச்
சில்லைறயாகத்	தீர்த்தான்.	மீதியி ந்த	 மியி ம்	கிழங்ைகத்	ேதாண் 	விட
ேவண் ம்	என் 	ஆட்கைள	அைழக்கச்	ெசன்றவ ைடய	கண்கைள	 திதாக
வந்தி ந்த	படக்காட்சிக்	ெகாட்டைகயில்	ஒ 	 ப்பட	விளம்பரம்	கவர்ந்த .
அன் 	ெசவ்வாய்க்கிழைமச்	சந்ைத	நாள்	ேவ .	கிழங்ைக	ம நாள்	ேதாண் க்
ெகாள்ளலாம்.	ெவயி ம்	வந் வி ம்	என்ற	எண்ணத்தில்,	சந்ைதப்	பக்க ம்,
படக்காட்சிக்	ெகாட்டைகயி ம்	ெபா ைதக்	கழித் விட் 	இர 	ஒன்ப
மணிக் ேமல்	ரங்கன்	வண் 	ேசாைல	வீட் க் த்	தி ம்பினான்.

வாயிற்கதைவ	அவன்	திறக் ன்,	வால்ேபரி	மரத்த யில்	இ ளேனா,	ேபேயா
என் 	இரவில்	அஞ் ம்	வண்ணம்	 ட்ைடயான	உ வம்	ஒன் 	தைலேயா 	கால்
ேபார்த் க்	ெகாண் 	நின்ற .

ரங்கன்	ேபய்க் ம்	அஞ்சான்;	பிசா க் ம்	அஞ்சான்.	“யார ?”	என்றான்.

“நா...	நான்	தான்	ரங்கண்ணா;	ரங்கம்மா	 ஷன்”	என்றான்.	 ட் ல்	 ைழந்த
சாவிையத்	தி ப்பாமேல	ரங்கன்	சற் 	எரிச்ச டன்,	“எங்ேக	வந்தாய்?”	என்றான்.

“சிற்றப்பன்	ேஜாகியின்	ஐயன்	ேபாய்விட்டார்.	சா ச்	ெசல க் க்	ைகயில்
பணமில்ைல.	உன்ைனத்தான்	நம்பிக்ைகேயா 	அைழத் வரச்	ெசான்னாங்க
சின்னம்ைம”	என்றான்	ரங்கம்ைமயின்	கணவன்.
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காலெமல்லாம்	சிைறயில்	இ ந்த	பின்	கிைடக்கக்	 ய	வி தைலயின்
ஆனந்தத் க் 	ேவ 	எைத	உவைமயாகக்	 ம்?	கனத்த	இ ளின்	 யரப்
ேபார்ைவையக்	கிழித் க்	ெகாண் 	தினம்	தினம்	உலைக	இ ட்	சிைறயிலி ந்
வி தைல	ெசய்ய	வ ம்	இளம்பரிதிையக்	கா ந்ேதா ம்	உல 	அைட ம்	இன்ப
மகிழ்ச்சிக் 	எல்ைல	உண்ேடா?	 ட் ச்	சிைறயிலி ந் 	சிற 	 ைளத் ப்	பறந்
ெசல்ைகயில்	பறைவக்	 ஞ் 	ெப ம்	ஆனந்தத்ைத	எப்ப 	விவரிக்க	இய ம்?
பனி ைகக் ள்	சிைறப்பட் க்	கிடக் ம்	மணம்,	இதழ்கள்	அகன்ற ம்
இளங்காற் ச்	ேசர்த் 	இன்ப	லயத் டன்	இைசக் ம்	ேமான	கீதங்களின்
இனிைம ம்	நய ம்	விள்ளற் ரியதாேமா?

உடலாகிய	 ட் க் ள்	சிைறப்பட் ,	மண் லகில்	பிறவி	எ த் ,	அந்தப்
பிறவிக் ரிய	பல்ேவ 	தைளக க் ள்	கட் ண் ,	வாழ் டன்	ேபாரா ,	ஓர்	உயிர்
பறைவ	எய் ம்	வி தைல	சாதாரண	நிகழ்ச்சியா ேமா?	அ ம்	ேஜாகியின்
தந்ைத,	காலெமல்லாம்	ேவ 	எந்த	உயி க் ம்	தீங் 	நிைனயாமல்,	உண்ைம	வழி
நடந்தவர்.	வி தைல	எய்திய	உயிர்ப் ள்,	எல்ைலயற்ற	பரம்ெபா டன்	ஒன்றறக்
கலந் விடப்	பாைத	ேத ப்	ேபாவதாக	நம் ம்	அந்த	மக்க க் ச்	சீல ம்
ஒ க்க மாக	வாழ்ந்த	ெபரியவர்களின்	மரணம்,	ெப மகிழ் க் 	உரிய
ேகாலாகலங்க டன்	ெகாண்டாடக்	 ய	ைவபவமாக	வழி	வழி	வந்ததில்	ஏ ம்
விந்ைத	உண்ேடா?

மனிதன்	தன்ைன	மறந்த	ஆனந்தத்ைத	எப்ப க்	காட் கிறான்?	அவைன ம்
அறியாமல்	இைச	பிறக்கிற .	ைககைள ம்	கால்கைள ம்	அைசத் த்	தன்ைன
அறியாமேல	ஆனந்தத்ைத	ெவளியி கிறான்.	அந்த	மைல	மக்களின்
இயற்ைகேயா 	ெபா ந்திய	வாழ்விேல	இைசக் ம்	நடனத் க் ம்	நிைறந்த	பங்
உண் .	வாழ்வில்	ேந ம்	 க்கியமான	நிகழ்ச்சியான	மரணத் க் ,	வி தைல
அைடந்த	உயிர்ப்பறைவ,	இ ளாம்	நரகிைனக்	கடந் ,	பரம்ெபா ைளச்	ேசரச்
ெசல்வதான	இ தி	யாத்திைரயான	நிகழ்ச்சிக் ,	இைச ம்	 த் ம்
இன்றியைமயாதைவயாக	இ ந்த ,	ெதான் 	ெதாட் 	வந்த	வழக்கம்.	

நீலமைலையத்	தாயகமாகக்	ெகாண் 	வாழ்ந்த	மக்கள்	பிரிவினர்	ெவவ்ேவ
வைகயினராக	மண்ணில்	ெசாந்தம்	ெகாண்டா 	ஊன்றி	வாழ்ந்தா ம்	ஒ வ க்
ஒ வர்	வாழ்விேல	உதவிக்	ெகாள் ம்	பிரிவினராக	ேமன்ைம ற	வாழ்ந் 	வந்த
ஒ 	சிறப்பா ம்.	மைலயில்	வா ம்	ஏைனய	பிரிவின க் த்	தம்	ைகத்திறத்தாேல
வாழ் க் 	ேவண் ய	கலங்கள்,	ஆ தங்கள்	 தலிய	உபகரணங்கைளச்	ெசய்



தந் ம்,	பிரதியாக	அவர்களிடமி ந் 	தானியங்கள்	ெபற் ம்	வா ம்	‘ேகாத்தர்’
என்ற	பிரிவினர்,	 ழ ம்	தாைர ம்	மத்தள ம்	தப்பட்ைட ம்	பைற ம்	ெகாண் ,
இைசைய	எ ப் ம்	நற்கைலைய ம்	அறிந்தவராவர்.	படக	மக்க ைடய
வாழ் க் ம்	சா க் ம்,	அவர்கள்	மங்கல	ஓைச	 ழங்க	வ வ
இன்றியைமயாததாகக்	க தப்பட் 	வந்த .

எனேவ,	ெதாரியமல்லனின்	மகன்	ெபட்டன்,	அந்தப்	ப தி	ஊர்க க் ப்	ெபா வாக
இ ந்த	ேகாத்தமைலக்	ேகாத்த க் ச்	ெசய்தி	ெதரிவித் விட் 	வந்தான்.

ெசவ்வாயன்ேற	இர க்கிரவாக,	அந்தப்	ெபரியவரின்	 னித	உடைலத்	தாங்க,
ஏழ க் ச்	சப்பரம்	தயாரிக்க,	கழிக ம்	கம் க ம்	 ச்சிக ம்	ேசகரித்
விட்டார்கள்.	ெபரியவரின்	இ திச்	சடங் கள்	சிறப்பாகச்	ெசய்யப்பட	ேவண் ம்
என்ற	எண்ணத்தில்,	அங் 	எவ க் ேம	ேவற் ைம	இ க்கவில்ைல.	 க்கியமாக,
ரங்க க் ச்	ெசய்தி	அ ப்பியவர்	ெபரியவர்	மாதன்	தாம்.	தம்	மகனின்	 ணா
ணங்கைள	அவர்	என் ேம	 ந் 	பார்த்தவர்	அல்லர்.	ஏேதா	 ைடக் 	மகன்

சிற்றப்பனிடம்	பணம்	வாங்கிச்	ெசன்றி ந்தா ம்,	அவன்	சர்வ	வல்லைம
ெபா ந்தியவன்	என்ப 	தந்ைதயின்	நம்பிக்ைக.

திங்கட்கிழைமயன்ேற	ரங்கம்ைமயின்	 ஷன்	ைமத் னைனப்	பணத் டன்
அைழத் 	வரச்	ெசன்றாேன?	ஏன்	இன் ம்	வரவில்ைல?

தைமய க் 	இ ப் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	நடனமா வதில்	வல்லவரான	அவர்
எத்தைனேயா	ைவபவங்களில்	பங்ெக த்தி க்கிறார்.	அன் ,	அவ டன்	பிறந்த
தம்பி,	தைமயனின்	இைசயில்	ம க் க்	கட் ப்ப ம்	நாகெமன	ஒன்றி	நிற்பவர்,
மண் லக	வாழ்ைவ	நீத்தி க்கிறார்.	தம்ைம	அறியாமல்	கப்பிய	ேசாகத்ைத ம்
மீறி,	சிறப்பாக	மரண	ைவபவத்ைத	நிகழ்த்த	ேவண் ம்	என்ற	சம்பிரதாயத்ைத
நிைறேவற் ம்	 றிேய	அவைர	ஊக்கிக்	ெகாண் ந்த .	அவர்	தம்பி	இல்லாமல்

ம்பச்	சடங் 	ஒன்றில்	என்றாவ 	உண்ைமயான	ேவகத் டன்
இயங்கினாெரன்றால்,	அ 	அன் தான்.

ரங்கன்	வரவில்ைலேய?	ஏழ க் ச்	சப்பரத் க் 	ேவண் ய	 ணிகள்,	பட் க்கள்,
தலியன	எல்லாம்	வாங்கி	வர	ேவண் ேம?

ேஜாகியின்	தந்ைத	ரங்க க் ச்	ேசமிப் ப்	பணத்ைதக்	 ட	உதவிய ம்,	அவன்
சமயத் க் 	 ட	வராமல்	நிற்ப ம்,	பலர்	பலவிதம்	ேபச	வாய்ப்பளித்தன.	பா வின்
உள்ளத்தில்	அைவ	ைதக்காமல்	இல்ைல.



அவள்	கணவன்	என்றாவ 	 ம்பத் க் 	உதவியி ந்தால்	அல்லேவா	அப்ேபா
உதவ?	அவள்	தன்னிடம்	 ற்ைறம்ப 	 பாைய	ைவத் க்	ெகாண் 	ெபரியவர்
கடன்	பத்திரத்தில்	ஒப் ச்	ெசய் 	கரியமல்லரிடம்	ைக	நீட் 	வாங் வைதப்
பார்த்தி ப்ப 	 ைறயா?	பா விடம்	அந்தப்	பணம்	பல	ஆண் களாகச்	ேசர்த்த
உைழப்பின்	பயனாகத்	தங்கியி ந்த .	பணம்	அவள்	எதற் ச்	ேசர்த்தாள்?
ெபான் ம்	ெவள்ளி ம்	வாங்கேவா?	இல்ைல.

அ விக்கைர	வைளவில்,	சமெவளிப்ேபால்	பரந்த	பள்ளத்தில்,	நல்ல	க ப்
மண்ணாக	ஓர்	ஏக்கர்	வாங்க	ேவண் ம்	என்ப 	அவள்	கன .	மணிக்கல்லட் க்
அந்தப்	பள்ளத்ைதக்	கடந் 	ெசல் ம்	ேபாெதல்லாம்	அவள்	ஆைசேயா 	அந்த
மண்ைணக்	ைகயில்	எ த் ப்	பார்ப்பாள்.	அத்தைகய	க ப் 	மண்,	அன் 	கனி ம்
தாையப்	ேபால்	ம 	நிைறயக்	ெகா க் ம்	இயல் ள்ள .	கிழங் 	ஒன்
ேதங்காயள க் 	விைள ம்.	அந்த	மண்ணின்	ஈரத்தில்,	அந்த	இடத்தில்	ஓர்
ஆரஞ் 	மரம்	உண் .	அ 	சி 	ெச யாக	இ ந்த	காலத்தில்	அவள்	மரகதமைலக்
மணப்ெபண்ணாக	வந்தாள்.	அ 	இப்ேபா 	ப த் க்	 ங் கிற .	பழத்தின்
சிையச்	ெசால்லி	 ேமா?	அவள்	அைத	 சித்தி க்கிறாள்.	ேதனின்	இனிைம

ெசாட் ம்	 ைளகள்!	அ விச்	ேசாதரி ம்,	மண்ணாம்	தா ம்	அந்த	மரத் ப்	 வின்
கந்தத்ைத ம்	கனியின்	இனிப்ைப ம்	எப்ப த்தான்	உண் 	பண் வார்கேளா!

அந்தப்	 மி,	கி ஷ்ண க் த்தான்	உடைமயாக	வந்தி ந்த .	அவேனா,	அவன்
மைனவி	மக்கேளா,	அந்தப்	 மியில்	விைதத் 	உறவாடப்	ேபாவதில்ைல.	அந்தப்
மிைய	அவ க் 	விற்பதில்	அவர்க க் 	நஷ்ட ம்	வரப்ேபாவதில்ைல.	ஆனால்,

அவள்	ஆைசப்பட் க்	ேகட்டைத	வாங்கித்	த ம்	கணவனா	அவ ைடய	கணவன்?
எந்த	நிமிஷ ம்	அவன்	இன்ெனா த்திையக்	ெகாண் 	வரக்	 ம்	என்பைத
அவள்	அறிந் தாேன	இ ந்தாள்?	ைகயிேல	அதற் ரிய	ெதாைகையச்	ேசர்த் க்
ெகாண் ,	கி ஷ்ணனிட்ம	ேநராகக்	ேகட் விடலாம்	என் 	மனப்பால்

த்தி ந்தவ க் ,	அவன்	மைனவி	கார ப்பி	அைழத்த ,	நல்ல	வாய்ப்பாகேவ
இ ந்த .	அவள்	ஒத்ைதக் ச்	ெசன்றதற் 	ேநாக்கம்	அ தான்.

ஆனால்,	கி ஷ்ணன்	சகஜமாக	வந் 	வார்த்ைதயாடவில்ைல.	 க்மிணியின்	வாய்
ஓயாத	ெப ைமகைளக்	ேகட்க ம்	காண ேம	சரியாக	இ ந்த	ேநரத்தில்,
அவ க் ப்	 மி	விஷயம்	ேபசேவ	நல்ல	சந்தர்ப்பம்	கிட் யி க்கவில்ைல.	எ ம்
ேகட் ப்	பழக்கமி க்காத	அவ க் ,	சட்ெடன் 	அந்தக்	ெகௗரவப்பட்ட
க்மிணியிடம்	நிலத்ைதக்	ேகட்க	வாெயழ மில்ைல.

பா 	தன்	மைனக் ச்	ெசன் ,	தன்	ப க்ைகத்	தைலயைணக் ள்	பத்திரமாக
ைவத்தி ந்த	 பாய்	ேநாட் க்கைள	எ த் க்	ெகாண் 	வந்தாள்.	ெபரிய



மாமைன	ஓரமாக	அைழத் 	அவற்ைறத்	தந்தாள்.

மாதன்	வியப் டன்	ேநாக்கினார்	அவைள,	“ஏதம்மா,	பா ?”

அவர்	ேகட்ைகயில்	 ரல்	த த த்த .

பா 	பதில்	ஏ ம்	ெமாழியாமல்	உள்ேள	மைறந்தாள்.	

தனன் 	விண்மணி	உச்சிக் 	ஏ ன்,	மரகத	மைலயின்	ேமல்	பக்கம்	வயலிேல
அணியணியாக	நிற் ம்	நாைரக்	 ட்டத்ைதப்	ேபால்,	 ய	ெவள்ைள	உைடகளில்
மக்கள்	 விட்டார்கள்.	ரங்க ம்	ரங்கம்ைமயின்	கணவ மாக	உச்சிப்
ேபாதில்தான்	அங் 	வந்தார்கள்.	தன்ைன	எதிர்பார்க்காமேல,	சடங் கள்
நிைறேவறிக்	ெகாண் ந்த 	கண் 	உள் ற	அவ க் ச்	சமாதானம்
உண்டாயிற் .	என்றா ம்,	சிற்றப்பன்	சமீபம்	வந் 	கண்ணீர்	வ த்தான்.

“அப்ப ம்	அம்ைம மாக	இ ந்தீர்கேள,	சித்தப்பா!	ேநற் 	 தல்	நாள்	ேபசி,	கிட்ட
உட்கார்ந் 	சாப்பிட் 	விட் ,	இப்ப ப்	ேபானீர்கேள?	நான்	என்னெவல்லாம்
நிைனந்தி ந்ேதன்?	ேநற் 	நந்தனார்	‘பயாஸ்ேகாப்’	பார்க்ைகயிேல,	ஐயைன
அைழத் 	வந் 	காண்பிக்க	ேவண் ம்;	கண்ணால்	தண்ணீைர	வரப்	பரவசமாவார்
என் 	நிைனத்ேதேன?	சித்தப்பாைவப்	ேப ர்,	சிதம்பரம்,	பவானி	எல்லாம்
அைழத் ப்	ேபாக	ேவண் ம்	என் 	ேகாட்ைட	கட் ேனேன?”	என்ெறல்லாம்	பலப்பல
றி	அவன்	கண்ணீர்	விட்டேபா ,	கண்டவர்	உ கினர்.

சற்ைறக்ெகல்லாம்,	ேஜாகியின்	ஐயைன,	கட் ேலா 	வாயில் ன்	ெகாண் 	வந்
சடங் கைள	ஆரம்பித் 	விட்டார்கள்.	ரங்கம்ைம	கண்ணீ டன்	தண்ணீ ம்	ஊற்றி,
சிற்றப்பனின்	ெபான் டைலக்	 ளிப்பாட் னாள்.	 	ேவட் ம்,	சட்ைட ம்,	அழகிய
ேகாட் ம்,	பாைக ம்	வாங்கி	வந் ,	தைமயன்	தம்பிைய	அலங்கரித்தார்.	அகன்ற
ெநற்றியில்	இ 	ெவள்ளி	 பாய்கைள	ஒளியிட	ஒட் 	ைவத்தார்.	அலங்கரிக்கப்
ெபற்ற	இரதத்தில்	அவைரப்	ப க்க	ைவத்தார்கள்.

அவர்	காலெமல்லாம்	வழக்கமாக	 ள் ம்	மண்ெவட் ம்	வா ம்	ெசய் 	தந்த
ட் க்ேகாத்தன்,	அவ ைடய	தயாள	 ணங்கைளக்	 றி	அ த	வண்ணம்,

இ தியாக	அவ க் 	ஆ தங்கைளக்	ெகாண் 	ைவத்தான்.	ைமத் னன்
மைனவி ம்,	 க் மைல	உறவினர்க ம்,	பணியாரங்கள்	 ட் க்	 ைடகளில்
ெகாண் 	வந் 	ைவத்தார்கள்.	ெவல்ல ம்	திைனமா ம்,	சாைம ம்	அரிசி ம்,
கடைல ம்	காஞ்சிப்	ெபாரி ம்,	 ைகயிைல ம்	ஒன் 	மீதமில்லாமல்	தம்பியின்
வா லக	யாத்திைரக் 	அண்ண ம்	மற்றவ ம்	ேசகரித் 	ைவத்தார்கள்.



உறவின ம்	பழகியவ மாகிய	ெபண் ர்,	அந்தத்	 யவரின்	உட க் 	இ தி
மரியாைத	ெச த் பவராக,	ரதத்ைதச்	 ற்றி	ஏவலர்	ேபால்	நின்றார்கள்.
தைலப்பக்கம்	வந் 	மணிய த் ச்	சிலர்	தம்	பணிவன்ைப	ெவளிப்ப த்தினர்.

இச்சமயம்,	எம்பிரானின்	தி வ க்ேக	அணிமலெரனப்	 றப்பட் விட்ட
லிங்ைகயாவின்	உடைலத்	ெதாட் 	வணங்க	அ விெயன	அைனவ ம்	வந்தார்கள்;
சிறியவர்கள்	பல ம்	அந்த	அ கைளத்	ெதாட் 	வணங்கி,	தம்	இ திக்
காணிக்ைககளாக	மஞ்சள்,	சிவப் க்	ேகா களிட்ட	 ணிகைளப்	ேபார்ைவக் ள்
ைவத்தார்கள்.	கரியமல்லர்	ேபான்ற	 தியவர்கள்,	கண்ணீர்	 ளிக்க,	தைலப்பக்கம்
நின் 	மரியாைத	ெதரிவித்தார்கள்.	வாழ்நாெளல்லாம்,	அவர்	மக்கெளனப்	பழகி,
பணி ரிந்த	ெதாரியர்	கால்கைளத்	ெதாட் 	வணங்கிக்	கண்ணீர்	வ த்தார்கள்.

அண்ணன்,	தம்பியின்	உடைலக்	ெகௗரவிக்கப்	பட் ம்	ஸா மாகப்	பளபளத்த
பாவாைடக ம்	ேமலங்கிக ம்	தரித்த	 டன்,	ரதத்ைதச்	 ற்றி	நடனமாட
வந் விட்டார்கள்.

ேகாத்தாரின்	இைச	 ழங்கத்	ெதாடங்கிய .	வண்ண	வண்ணத்	 ணிகளாலான
ஆ 	அ க் க ம்,	உச்சியில்	க ப் 	மண்டபம்	ேபான்றேதார்	அ க் மாக
அலங்கரிக்கப்	ெபற்ற	இரதத்ைதச்	 ற்றி	நின் 	அவர்கள்	ைககைளக்	ேகார்த் க்
ெகாண்டார்கள்.	தாளத் க்ேகற்ப,	அவர்கள்	நடனம்	 ரியத்	ெதாடங்கிய ேம,
ேஜாகி,	அ வைரயி ம்	ேசாகெமன் ம்	தனி	உலகிேல	தன்ைன	மறந் ,	இ ள்
வ வினனாகச்	ெசயலற் ச்	சிந்ைத	மரத் க்	கிடந்தவன்,	கல்	எகிறப்	பீறி	வந்த
ஊற்ைறப்	ேபால்	ஓ 	வந்தான்.	என்ன	நடக்கிற ,	தான்	ெசய்வெதன்ன	என்பைவ
ட	அவ க் ப்	 ரிந்தனேவா	இல்ைலேயா,	ெதளிவாகத்	ெதரியவில்ைல.

தம்	உயி க் ம்	உயிராக,	அந்த	வீட் ேல	அவைன	ஆக்கிய	அ ைமத்	தந்ைத
மைறந் விட்டார்.	அவைன	ஊக்கி	உயிர்	தந்த	ஒளி	அவிந் 	விட்ட .	அந்த	வீட் ேல
வாழாமல்	வாழ்ந்த	மாமணி	மைறந் 	விட்ட .	 ற்றத்ைத	விளங்க	ைவத்த	மாமரம்
சாய்ந் 	விட்ட .

அந்த	ேநரத்திேல,	கண்கைளப்	பறிக் ம்	ஆைடகள்;	 ழ ம்	 ழ ம்	எ ப்பிய	ஒலி;
பாட் ;	ஆட்டம்!

ேசாகத்தின்	தனி	உலகிலி ந் ,	பீறிப்	பாய்ந் 	வந்த	அவ க் 	அந்த
வண்ணங்க ம்	ஆட்ட ம்,	ெபாங் ம்	எரிச்சைல	ஊட் ன.	சம்பிரதாயம்,	மரியாைத
தலிய	வைரயைற,	பண் 	எல்லாவற்ைற ம்	அந்த	எரிச்சல்	வி ங்கி	விட்ட .	ெவறி



பி த்தவன்	ேபால்,	“நி த் ங்கள்!”	என் 	 வினான்.	பிைணந்த	கரங்கைள
ஆேவசத் டன்	பிரித் 	எறிந்தான்.

ெபரியப்பன்	அதிர்ந்தார்.	ெபண்கள்	 ட்டம்	அதிர்ந்த ;	ேகாத்தர்	இைச ம்
அதிர்ந் 	நின்ற .

“எங்கள்	ஐயன்	சாகேவண் ெமன் 	எத்தைன	நாள்	ேவண் னீர்கள்?	ேபாங்கள்!
ேபாங்கள்!	ேபாய்	வி ங்கள்!”	என் 	இைரந்தான்.	ம ண் 	நின்ற	ேகாத்தர்களிடம்
“உங்கைள	யார்	வரச்	ெசான்னார்கள்?	ேபாங்கள்	இன்ெனா 	 ைற	பைற	ஒலித்தால்
நான்	பி ங்கி	எறிேவன்!”	என் 	ெவளிக்	 ரலில்	கத்தினான்.

இேத	சமயத்தில்	கி ஷ்ண ம்	ஓெரட் 	 ன்	வந்தான்.	இறந்த	ெபரியவ க்
மரியாைத	ெதரிவித் 	வணங்கி	விட் 	ஓரமாக	நின்ற	அவன்,	அங்கி ந்தவர்களில்
ப த்தவன்	என் 	மரியாைதக் 	உகந்தவனாக	நின்ற	 ைறயில்,	“உண்ைமதான்.
இந்தப்	ெபா ந்தாத	சம்பிரதாயங்கைள	நாம்	வி வேத	நல்ல .	 க்கம்	 ந்த
வீட் ேல,	வி ந் ம்	ஆட்ட ம்	பாட்ட ம்,	சம்பந்தப்பட்ட	மனிதர்க க்
வ த்தத்ைதக்	ெகா ப்பைவ	அல்லேவா?”	என்றான்.

அதிர்ச்சியிலி ந் 	மீளாதவராகப்	ெபரியப்பன்,	“என்ன	ேஜாகி?	என்ன
இெதல்லாம்?”	என் 	அவன்	ைகையப்	பி த்தார்.

அப்ெபா 	ேஜாகிக் ,	ெபரியப்பனின்	பட் ம்	பகட் மான	நடன	உைடயணிந்த
ேதாற்றேம	காணச்	சகியாததாக	இ ந்த .	 யரத்தின்	ஆேவசச்	 ழற்சியிேல,
பற்றி	எறிந்த	அவன்	உணர்ச்சித்	தீயின்	 ன்,	அந்தப்	ெபரியப்பன்	 ம்பத்தினால்
தன்	வீட் ல்	 ந்த	 ன்ப	வ ைமக ம்,	ஐயன்	சகிப் த்	தன்ைமயின்	 ன்ேறறி
நின் 	அவற்ைறத்	தாங்கி,	மீண் ம்	அந்த	எதிர்மைனைய	ஆதரித்த	சம்பவங்க ம்
படலம்	படலமாக	அவிழ்ந்தன.

“என்னவா?	நீங்கள்	இதற்காகேவ	காத்தி ந்தீரா?	என்	ஐயைனக்	ெகாஞ்சங்
ெகாஞ்சமாக	அழித்தவர்	நீங்கல்.	இப்ேபா 	ெகாட்டாம்,	 ழக்காம்,	பட்டாம்,
பாவாைடயாம்;	ஆனந்தப்ப கிறீர்கள்!	ேபாங்கள்	எல்ேலா ம்;	என்ைன ம்
ஐயைன ம்	அம்ைமைய ம்	தனிேய	விட் ப்	ேபாங்கள்!”

ெபண்ைணக்	ெகா த்த	மாமன்	 ன்	வந் ,	“சாந்தமைட	ேஜாகி,	நீேய	இப்ப
வ த்தத்தில்	 கிவிட்டால்	உன்	அம்ைமையத்	ேதற் வ 	யார்?	சடங் கள்
நடக்க	ேவண்டாமா?”	என் 	அவைனச்	சமாதானப்ப த்த	 யன்றார்.	“இந்தப்



ெபரியப்பன்	 ம்பத் க்காக,	ஐயன்	எத்தைன	 ன்பங்கள்	ெபா த்தி க்கிறார்?
உங்க க் த்	ெதரியாதா?	ேநற் க்	 டக்	ெகா த்தார்.	இன் 	எல்லாவற்ைற ம்
மறந்தார்கேள?	என்	ஐயன்	சாய்ந் 	கிடக்ைகயில்	இவர்	இரகசியமாக	மகன்
ெகாண் 	வந்த	 ட் 	ம ைவக்	 த் 	விட் 	ஆ கிறாேரா?	எனக் 	எரிகிற ?”
என்றான்	ேஜாகி	ஆத்திரத் டன்.

“ஆமாம்,	நாம்	இந்த	மாதிரி	சமயங்களில்	ஆடல்	பாடல்கைள	நி த்தி	விட
ேவண் ம்.”	அன் 	லிங்ைகயாவின்	ைகையப்	பி த் ப்	பார்த்த	இளம்	ம த் வன்
அர்ஜுனனின்	 ரல்	அ .

“ஆமாம்.	என்ேறா	அநாகரிகப்	பழக்கங்கைளக்	ெகாண் ந்தார்கள்	நம்	 ன்ேனார்.
அைவ	எல்லாம்	நமக் த்	ேதைவயா?”

“காட் மிராண் களா	நாம்?	 யர	நிகழ்ச்சியில்	பாட் 	எதற் ?”

“ஆமாம்.”

“ஆமாம்,	ேவண்டாம்.”

அர்ஜுனனின்	 ரைலத்	ெதாடர்ந் ,	பல	இைளஞர்	 ரல்கள்	அைத	ஆேமாதித்தன.

கி ஷ்ணன்	இப்ெபா 	சமாதானமாகப்	ேபசினான்.	ெபரியவர்கைள	ேநாக்கி,
“ஆமாம்,	ெபரியவர்கள்	எல்லா ம்	ேயாசிக்க	ேவண் ய	விஷயம்	இ .	ெதாதவர்கள்
‘ேக ’	பி ப்பைத ம்,	 ப்பைத ம்	நம்மில்	எத்தைன	ேபர்	ெவ க்கிேறாம்?
காலத் க்ேகற்ப,	நா ம்	நம்	வழக்கங்களில்	சிலவற்ைற	மாற்றிக்	ெகாள்வேத
நல்ல .	இன்ன	ேநாக்கத் க்காக	இந்த	வழக்கங்கள்	ஏற்பட்டன	என்பைத
ஆராய்ந் 	சிந்திக்காமல்	கண் த்தனமாக	ெவ ம்	சம்பிரதாயெமன்
பின்பற் வ 	சரியல்ல.	ெபரியவர்கள்	ேகாபப்படாமல்,	மனத்தாங்கள்	ெகாள்ளாமல்
ேயாசித் ப்	பார்க்க	ேவண் ம்.”

கி ஷ்ணனின்	ேபச் ம்,	 யி ந்தவர்	அதற் 	மரியாைத	ெகா த் க்	ேகட்ட ம்,
ரங்கனின்	மனசில்	ெபாறாைமக்	கனைல	ஊதிவிட்டன.

“யார்	வீட் 	விஷயத்தில்	யார்	தைலயி வ ?	யாரடா	நீ?”	என்றான்	 ன்ேன
ெசன் .

ெபரியவர்	மாதன்	அைமதி	இழந் 	விட்டார்.	அவ ைடய	அ ைமத்	தம்பிக்



நடனம்	கிைடயாதா?	ேகாத்தர்	இைச மா	கிைடயா ?

எதி ம்	ேதாய்ந் 	ஒட்டாத	அவ ைடய	உயிேரா 	உடம்ேபா 	ஊறிவந்த	பழக்கங்கள்
ெவ 	சிலேவ	-	ம ;	இைச;	நடனம்.

யார்	யா ைடய	மரண	ைவபவங்களிெலல்லாேமா	அவர்	தைலைம	தாங்கி	அந்த
நடனத்ைத	நடத்தியி க்கிறாேர?	அவ ைடய	அ ைமத்	தம்பி	லிங்ைகயா க் ,
அவர்	உயிேரா 	இ ந் ,	ஒ 	உண்ைம ம்	இல்லாமல்	சா ச்	சடங் 	நடப்பதா?
அவரால்	உள்ளத் 	உணர்ச்சிகைள	ெவளியிட	இயலவில்ைல.	அழகாகப்	ேபசத்
ெதரியா 	அவ க் .	“என்	தம்பிைய	அநாைத	ேபால்	 க்கி	எரிக்கச்
ெசால்கிறீர்களா?	இ 	நியாயமா	கி ஷ்ணா?”	என்றார்	ஆற்றாைம டன்.

“நா ம்	அம்ைம ம்	உலகேம	இ ண் 	அ ைகயில்	நீங்கள்	ஆ வ 	மட் ம்
நியாயமா?	நீங்கள்	உண்ைமயில்	உங்கள்	தம்பியிட ம்,	அந்தத்	தம்பி

ம்பத்தவரிட ம்	நன்றி	உைடயவர்களாக	இ ந்தால்	என்	ஐயைன	அைமதியாக
வி ங்கள்.	மனசில்	இ க் ம்	கல்லான	 க்கம்	உ வி	வர	வழிகாட் ங்கள்,
ேபாங்கள்”	என்றான்	ேஜாகி	கண்ணீர்	ெப க.

இதற் ள்	கச செவன் ,	பள்ளிக் டம்	ெசன் 	பல	மக்களின்	நாகரிகம்
கண் வ ம்	இைளஞர்கள்	ேஜாகியின்	பக்கம்	அ தாபம்	காட் ,	கி ஷ்ணைன
இன் ம்	எ த் ச்	ெசால்லத்	 ண் னார்கள்.	

ெபரியவர்கேளா,	“அ 	என்ன	நியாயம்?	வழக்கமான	சடங் கைள	நி த் வதா?
அவர்	நல்லவழி	ேபாக	ேவண்டாமா?”	என் 	தைலக் த்	தைல	ேபசினார்கள்.

ேஜாகி	ேகாத்தர்	பக்கம்	ெசன் ,	“உங்கள்	மானியமான	தானியம்	 ைற ேம	என்
எண்ணாதீர்கள்.	ேபாய்வி ங்கள்”	என்றான்.

“இெதல்லாம்	என்ன	ேஜாகி	சி பிள்ைளத்தனமாக	இ க்கிற ?”	என்றார்
க் மைல	மாமன்.

“ஆமாம்,	இன் ம்	சற் ப்	ேபானால்,	‘எங்கள்	ஐயன்	சாகேவயில்ைல.	அவர்
ெபான்னான	உடம்ைப	எரிக்க	நீங்கள்	காத்தி ந்தீர்களா?	ேபாங்கள்!’	என்
பி த் த்	தள்ளினா ம்	தள் வான்!”	என்றான்	ஒ வித	இகழ்ச்சிக்	 றி டன்
ரங்கன்.

“நன்றி	ெகட்டவேன!	உன்ைனக்	ேகட்கவில்ைல”	என்றான்	ேஜாகி	ெவ ப் க்



மிழியிட் 	ெவ க்க.

சி ெபாறி	ெப ந்தீயாகக்	கனிந் 	விடக்	காற் ம்	வீ கிறேத	என்ற	கவைல டன்
கி ஷ்ணன்	அ கில்	ெசன் ,	“இரண் 	ேப ம்	ெபா ைமயிழக்க	இ வா	சமயம்?
ரங்கா,	இ 	நன்றாக	இல்ைல”	என்றான்,	அவன்	 ன்னால்	தன்ைன	அபாண்டமாக
இகழ்ந்தைத	மறந் .

“வக்கீல்	சார்	நியாயம்	ேபச	வந் விட்டார்,	நியாயம்.	யார்	வீட் ச்	சாவில்	நீ	யாரடா
வந் 	தைலயி கிறாய்?”	என்றான்	ரங்கன்.	தம் ைடய	ேபரைன	மரியாைதயின்றி
விளித் ப்	ேபசியைதப்	ெபா க்காத	கரியமல்லர்,	“மரியாைதயாகப்	ேப ,	ரங்கா!”
என்றார்.

“பணத்	திமி ம்	பதவித்	திமி ம்	ப ப் த்	திமி ம்	உள்ளவர்களிடம்	உங்கள்
உபேதசத்ைதச்	ெசய் ங்கள்!	இ 	எங்கள்	விவகாரம்!”	என் 	ரங்கன்	 டாகப்
பதில்	ெகா த்தான்.

“ேஜாகி,	நீ	உள்ேள	ேபா.	நடக்க	ேவண் ய 	நடக்கட் ம்.	அப்ப க் 	இெதல்லாம்
பி க் மா?”	என்றாள்	ஒ 	கிழவி	 க்கிட் .

“அைதத்தான்	நா ம்	ேகட்கிேறன்.	 த் ம்	ேகாலாகல ம்	ேவண்டாம்.	என்
அப்ப க் க்	கைடசியில்	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ேமா,	அைத	அ 	கைரந் 	நான்
ெசய்ேவன்.	சம்பந்தமில்லாதவர்கள்	ேபாகட் ம்!”

கி ஷ்ணன்	ஆேமாதித் ,	ேகாத்தரிடம்,	“ேவண்டாம்	அெதல்லாம்	ேபாங்க”
என்றான்	அவர்கள்	அ கில்	ெசன் .

ரங்கன்	ெவ 	நாைளய	ஆத்திரத் டன்	பாய்ந் 	கி ஷ்ணைனப்	பின்ேன
தள்ளினான்.	“கட்சியா	கட் கிறாய்?	ம்!”	என் 	உ மினான்.

ஏற்ெகனேவ	இ 	 களாகப்	பிரிந் 	விட்ட	 ட்டம்,	வாய்ச்சண்ைட,	ைகயால்
ெதா மள க் 	வ த்த ம்,	நன்றாகேவ	இ 	கட்சிகளாகப்	பிரிந் 	பலத்
விட்ட .	வாதப்	பிரதிவாதங்கள்	இ 	பக்கங்களி ம்	எ ந்தன.	ேகாத்தர்கள்
ெவ ேநரம்	காத் விட் க்	கவைல டன்	ஊர்	தி ம்பலானார்கள்.

அந்தி	சாய்ந் விட்ட .

கி ஷ்ணனின்	கல்வி	 ன்ேனற்றத்தி ம்	ெசல்வத்தி ம்	ெபாறாைம



ெகாண்டவ ம்	இ க்கத்தான்	இ ந்தார்கள்.	“ப த்த	கர்வத்தில்	நிைலமறந்
ேப கின்றனர்”	என்றார்கள்.

அநாவசியமாகக்	கி ஷ்ணைனக்	ேகவலமாக	ரங்கன்	ஏசிப்	ேபசியைதக்
கரியமல்லர்	ெபா க்கவில்ைல.	என்ன	ஆனா ம்,	இன் 	ஆட்ட ம்	பாட்ட ம்
நடப்பதில்ைல	என் 	அவர்	கச்ைச	கட் னார்.

“ேபாலீ 	 ட் 	வ ேவன்.	எப்ப	அைத,	அந்த	இலட்சியத்ைத,	அவர்	தைல
சாய்ந்த ேம	அவன்	 ளாக்கி	விட்டாேன?	அவன்	தாேன	கலகத்ைத
ஆரம்பித்தான்?”

தன்ைனேய	அவன்	க ந் 	ெகாண்டான்;	ெநாந் 	ெகாண்டான்;
‘ெபா ைமயிழந்ேதேன’	என் 	சபித் க்	ெகாண்டான்.

பிரிந்த	கட்சிகள்	ேபாலீ 	இைடயீட் க் ப்	பின் 	ஒ வைர	ஒ வர்	வர்மம்
வாங் வ ேபால்	க விக்	ெகாண் 	பின்	வாங்கின.	 ற்ற ம்	மைழ ம்	மீண் ம்
ெதாடர,	நடன ம்	சிறக்கவில்ைல.	அன்ைன	மங்கலமிழந்தாள்;	வீட் க் ள்
ஊ க் ள்	பைக	ெவற்றிக்	ெகா 	ஏற்றிய .	ேஜாகி	 ைமந் 	க கி	விட்டான்.
---------	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.6.	�������?	������?
	
ேபாட் ம்	ெபாறாைம ம்	ஓரள க் 	உணவில்	கசப் ம்	உவர்ப் ம்	 ட் ம்
நன்ைமையச்	ெசய்வ ண் ;	அள க் 	மீறினால்	எ ம்	நஞ்சா மன்ேறா!
ரங்கனின்	உள்ளத்தில்,	சம்பிரதாயப்பற்ேறா,	பழைமப்	பற்ேறா,	ஒ 	நா ம்
இ ந்ததில்ைல.	ேஜாகி	மட் ம்	 ன்	வந் 	ேகாத்தர்	இைசைய ம்	நடனத்ைத ம்
த த்த	ேபா 	அவன்	தீவிரமாக	எதிர்க்கவில்ைல;	ஆனால்	கி ஷ்ணன்	எப்ேபா
வாையத்	திறந்தாேனா,	அப்ேபாேத	அவன்	 ற்றிலி ந் 	சீ ம்	நாகெமனச்	சீறி
வந் விட்டான்.	ெந நாளாக	அவன்	உள்ளத்தில்	 ைகந் 	வந்த	தீ,	அன்
எரிமைலயாக	ெவ த் 	விட்ட .

ெவளிப்பைடயாகக்	கி ஷ்ணனின்	பக்கம்	அவன்	 ேராதத்ைதக்	காட் னால்
ேபா மா?	கரியமல்ல க் 	எதிர்	நின் 	ேதாள்	தட்ட	அவ ம்	சமமான	பணபல ம்
ெசல்வாக் ம்	ஊரில்	ெபற	ேவண் ேம!	ரங்க க் ,	ேஜாகியினிடம்	பைகேயா
விேராதேமா	இல்ைல.	ஒ 	நா ம்	அவன்	ேஜாகிையத்	தனக் ச்	சமமாக
மதித்ததில்ைல.	எனேவ,	கி ஷ்ண க் ச்	சமமானவனாக	அவன்	 யற்சி	ெசய்ய
ேவண் ம்.	ேதயிைல	பயிரி ம்	 யற்சியில்	அவன்	அ வைரயில்
ஈ பட் க்கவில்ைல.	அந்த	 யற்சியில்	இறங்கி,	ேவ 	ஒ 	 றி மில்லாமல்
உைழப்பான்;	ஆம்,	உைழத் ,	ேநெரதிர்	நின் ,	உள் ரில்	அவன்	ெசல்வாக்
நசிக்க	அவன்	காண்பான்.

அவன்	மனத்தில்	இத்தைகய	ஒ 	வீறாப் டன்	இ க்ைகயில்,	ேஜாகி,	ஆத்திரப்பட்
மனெவ ச்சிையக்	ெகாட் 	விட்ேடாேம	என்ற	 ற்ற	உணர்வில்	தன்ைனத்	தாேன
ெகாத்திக்	ெகாண் ந்தான்.	ஐயனின்	பால்	சடங் க் 	ம நாள்	அவன்
ெபரியப்பைன ம்	ரங்கைன ம்	கண் 	ேபச	வந்தான்.	சா ச்	ெசல க் ப்
ெபரியப்பன்	கரியமல்லரிடம்	கடன்	வாங்கி	இ ப்பாேரா	என்ற	எண்ணம்	ஒ 	 றம்;
ேம ம்	அண்ணன்	ரங்கனிடம்	சண்ைட	ேபாட் 	அவன்	பைகத் க்	ெகாண்டான்
என்றால்,	ஐயனின்	ஆத்மா	சாந்தி	அைட ேமா?	இறந்தவர்	ேபச் க் 	அவன்	அந்த
நிமிஷத்திேலேய	மதிப்ைப	இறக்கி	விட்டாேன!	பால்	சடங்கில்	கலந் 	ெகாண்டா ம்
அ வைரயி ம்	ரங்கன்	ேஜாகியிடம்	 கம்	ெகா த் ப்	ேபசவில்ைல.

ற்றைலப்	பார்த் க்	ெகாண் ,	வாயில்	 ட் டன்	ரங்கன்	வாசலில்	நின்
ெகாண் ந்தான்.

அ கில்	ெசன்ற	ேஜாகி,	“அண்ணா!”	என்றான்.	அவன்	 ரல்	கரகரத்த .



ரங்கன்	ஏளனப்	பார்ைவயில்	மிதக்க,	ேஜாகிைய	அலட்சியமாக	ேநாக்கினான்.
“எனக் 	இ ந்த	மனவ த்தத்தில்,	தாங்க	 யாத	கஷ்டத்தில்	அப்ப
ஆத்திரமாகப்	ேபசிேனன்.	ஐயன்	இைத	அ மதிக்கேவ	மாட்டார்	ரங்கண்ணா!”
என்றான்	ேஜாகி.

“என்னேவா,	அந்தப்	 ப்	பணக்காரன்	பக்கம்	ேசர்ந் 	ெகாண் 	நீ	 ள்ளினாய்.
நீங்கள்	கட்ட	ேவண் ய	ெபண்ைண	நான்	கட் ேனன்	என் 	அன்ைறயிலி ந்
இ வ ம்	ேசர்ந் 	கட்சி	கட் கிறீர்கள்.	நான்	இங்கில்ைல.	எனக் த்
ெதரியாெதன் ,	பா ைவ	அவன்	வீட் க் 	அ ப்ப,	நீ ம்	உடந்ைதயாக	இ ந்தாய்
அல்லவா?”

ேபச் 	எதிர்பாராத	விதமாக	விரசமாகப்	ேபாகேவ	ேஜாகி	 ள்ளிப்	பதறினான்.

“சிவசிவ!	அண்ணா,	அண்ணி	ஒத்ைதக் ப்	ேபானேத,	எனக் த்	ெதரியாேத?
அன் 	நான்	கிரிைஜைய	அைழத் க்	ெகாண் 	மணிக்கல்லட் 	ேபாயி ந்ேதேன.
இப்ப ெயல்லாம்	மனம்	 ண்ணாகப்	ேபசாதீர்கள்,	அண்ணா.”

“சரிதான்	தம்பி,	எனக் 	எல்லாம்	ெதரி ம்.”
ேஜாகியின்	கண்களில்	ெந ப் 	பறந்த .	“அண்ணா,	அப்ப ப்பட்டவனாக	நான்
இ ந்தால்	மாரியம்மன்	என்	கண்ைணக்	ெகாண் 	ேபாகட் ம்!”	என்றான்.

இந்தக்	 ச்சைலக்	ேகட் ப்	பா 	ெவளிேய	வந்தாள்.	“உங்க க்
ெவட்கமாயில்ைல?	இன் ெமா 	ெபண்ைண	கட் 	வ வைத	இங்ேக	யா ம்
த க்கவில்ைல.	அதற்காக	எவர்	மீ ம்	அநியாயப்	பழி	 மத்த	ேவண்டாம்.	உங்கள்
வழியில்	நான்	ஒ 	நா ம்	நிற்க மில்ைல;	நிற்க ம்	மாட்ேடன்.	நீங்கள்	நிைனப்ப
ேபான்ற	மன ைடயவள்	அல்ல,	இந்தப்	பா .	பரீட்ைச	ஒேர	தடைவதான்.	அதில்
ேதாற்ற	பிற 	ம 	பரீட்ைசக் ப்	ேபாக	நிைனக்காதவள்	நான்”	என் 	 றிவிட் ,
யாைர ம்	எதிர்ேநாக்காதவளாக,	 ற்றைல ம்	ெபா ட்ப த்தாதவளாகப்	பயிைரப்
பார்க்கக்	கிளம்பி	விட்டாள்.	எதிர்பாராத	அவ ைடய	 க்கீட் ல்	ரங்கன்	ஒ
கணம்	அயர்ந் 	நின்றான்.	ேஜாகி	அந்த	விஷயத் க்ேக	 ற் ப்	 ள்ளி	ைவக்க
வி ம்பினான்.	“இந்த	விவகாரத் க் 	நான்	வரவில்ைல.	ஐயன்	அைமதியாகப்
ேபாக	ேவண் ய	அந்த	ேவைலயில்	ேபாலீ 	 தல்	வந் 	கலவரம்	ேநர்ந்த .	என்
மனம்	நாேன	காரணெமன் 	 ள்ளாய்ப்	பி ங் கிற .	ஐய க்காக	நான்
பிரதிக்ைஞ	எ ப்ப 	ேபாலச்	ெசால் கிேறன்.	இந்த	இரண் 	வீ ம்	ஒ

ம்பமாக,	ஒன்றாக	இ க்கேவண் ம்	என்ப 	அவர்	ஆைச.	இந்த	வீட் ல்
‘இல்ைல’	என்ற	 ரல்	வந் ,	அந்த	வீட் ல்	சாப்பா 	நடக்கக்	 டா .	அவர்
நிைனப்ைப	நான்	நிைறேவற்றேவ	மனத்தில்	உ தி	ைவத்ேதன்”	என்றான்.



“நா ம்	அப்ப 	நிைனக்கவில்ைல.	நீதான்	அந்தப்	பய டன்	ேசர்ந் 	அண்ணன்,
ெபரியப்பன்	என் 	நிைனக்காமல்	விட் க்	ெகா த் ச்	சண்ைடப்	ேபாட்டாய்.
அவர்கள்	கட்சி	கட் னார்கள்.	நா 	பச்ைச,	பணம்	 ள் கிறார்கள்;	எனக் ப்
பிரமாதமில்ைல	என் 	காட் ேவன்!”	என் 	ரங்கன்	ரங்கம்ைமைய ம்	அவள்

ஷைன ம்	அைழத்தான்.	ைகக் ழந்ைதையக்	ெகாஞ்சியவர்களாய்,	ஒ
சச்சர க் ம்	வராமல்	ஒ ங்கியி ந்த	தம்பதிகள்	அைழத்த ம்	வந்தனர்.	

“இேதா	பா ங்கள்,	அன்ைறக் க்	கட்சி	கட் னவர்கள்	எவர்	பக்கேம ம்	நீங்கள்
கம்	ெகா த் ப்	ேப வதாக	இ ந்தால்,	 ழந்ைதக டன்	ேவ 	இடம்	பார்த் க்

ெகாள் ங்கள்.	இந்த	வீ ம்,	பயிரிட் த்	தின்னப்	 மி ம்	உங்க க் க்
ெகா ப்பவர்	யாெரன்பைத	நிைனவில்	ைவத் 	நட ங்கள்.	ஆமாம்.”

“எனக் த்	ெதரியாதா	அண்ணா?	எந்தப்	பயேல ம்	நம்	வழிக் 	வந்தால்	நான்
அங்ேகேய	பிளந் 	கட் விட	மாட்ேடன்!”	என்றான்	ரங்கம்ைமயின்	கணவன்.

அத் டன்	அன்ைறயப்	ேபச் 	ஓய்ந் 	விட்ட .

பத்தாம்	நாள்	‘ெகாரம் ’	என்ற	இ திச்	சடங் ,	ெசால்லி	ைவத்தாற்	ேபால்	ஊேர
ஒ ங்கி	விட்ட .

கரியமல்லர்	ைக	ெபரிய	ைக.	அவைர	எவர்	விேராதித் க்	ெகாள்வார்கள்?
ேஜாகி ம்	ரங்கன்	பக்கம்	ேசர்ந் 	விட்டான்	என் 	அறிந்த	பின்,	அண்ைட	வீட் ப்
ெபள்ளி ங்	 ட,	இ திச்	சடங் களில்	கலந் 	ெகாள்ளவில்ைல.

ேஜாகி	மனம்	ைநந்தான்.	பிரிதல்	நலந்தானா?	எத்தைன	நாட்களில்	எத்தைன
இைடஞ்சலான	சமயங்களில்	அந்த	கரியமல்லர்	வந் 	ைக	ெகா த்தி க்கிறார்?
ரங்கன்	நாைளேய	ஒத்ைத	ெசன் 	வி வான்.	ஊரில்	எல்ேலாைர ம்	விேராதித் க்
ெகாண் 	அவன்	எப்ப 	வாழ்வான்?	ஆனால்	ரங்கனிடம்	ேப வ 	யார்?

இ திச்	சடங் கள்	 	ெபற்ற ம்,	ரங்கன்	 	 யற்சிக் ப்	பண	ஆதர 	ேதட,
ஒத்ைத	ெசன் 	விட்டான்.	வீ 	ெவறிச்ேசா ப்	ேபாயிற் .	அம்ைம,	பத் 	நாட்களில்
தியவளாய்	ஓய்ந் 	விட்டாள்.	அவள்	உடலின்	உரமாய்த்	ெதம் 	ெகா த்த	ம பாதி

அல்லேவா	மைறந் 	விட்ட ?	எைவ	 க் த்தியணிந் ,	கங்கணத்ைதக்
கணவனின்	கால யில்	கழற்றி	எறிந் விட்ட	அவைளக்	காண்ைகயில்,	ேஜாகிக்
ப த்த	இைல டன்	இன்ேறா	நாைளேயா	என் 	நிற் ம்	மரத்தின்	நிைன 	வந்த .
அன் 	மாைல	கதிரவன்	ேமல்வானில்	மைறந் 	ேநரம்	இ ட் 	விட்ட .	கிரிைஜ



கலவரமைடந்தவளாய்	பால்மைனக் ச்	ெசல்ல	இ ந்த	கணவைனத்	ேத 	வந்தாள்.

இரண் 	எ ைமகைளக்	காணவில்ைல;	ெகாட் லி ம்	இல்ைல;	ேம ம்	இடத்தி ம்
காணப்படவில்ைல.

ன்ெபல்லாம்	ேஜாகி	சி வனாக	இ ந்த	காலத்தில்,	ஒ 	 ன் 	 வ ேம
மா கள்	ேமய்வதற்காக	ஒ க்கியி ந்த .	இப்ேபாேதா,	ஒ 	 றச்	சரி 	தவிர	மீதி
இடங்களில்	ேதயிைல ம்	காபி ம்	பயிரடப்பட் ந்தன.

“என்ன	விைளயா கிறாய்?	ேமய்ச்ச க் ப்	ேபான	எ ைம	எங்ேக	ேபா ம்?	ரங்கி
பயல்	ராமைனக்	ேகள்?”	என்றான்	ேஜாகி.

அவள்	கண்களில்	அச்சம்	படர்ந்த .	“நான்	ேதடப்	ேபாேனன்.	ெபள்ளியண்ணன்
ெசால்கிறார்,	ெபரிய	வீட் 	மா 	நம்	ேதாட்டத்தில்	ேநற் ப்	 ந் 	ேகா ச்
ெச கைள	ேமய்ந் 	விட்டதாம்.	ராமனப்பா,	மாட்ைட	அ த் க்	காைல	ஒ த்
விட்டாராம்.	அதற்காக	இன்ைறக் 	நம்	எ ைமகைளப்	பி த் ப்	ெபரிய	வீட் ல்
அைடத் 	விட்டார்களாம்	ஆட்கள்.”

கட ேள!	இத்தைகய	அற்ப	நிகழ்ச்சிகள்	அவன்	சம்பந்தப்பட்ட	வைரயில்	அன்
வைரயி ம்	நிகழ்ந்ததில்ைலேய!	சகஜமாக	மா 	ேமய்ந்தால்	விரட் 	வி ம்
ஊர்க்காரர்,	பைக	என் ம்	 ைக	வளர்க்க	ேவற் 	மக்கள்	ஆகிவிட்டனேர!

ேஜாகி	எ ைமகைள	அைழத் ச்	ெசல்லப்	பட் ப்	பக்கம்	ெசன்றான்.	ேதாட்டத்
ஆள்	ஒ வன்,	கரியமல்ல க் ச்	ெசாந்தமான	எ ைமக க் த்	தண்ணீர்	காட் க்
ெகாண் ந்தான்.

“ஏனப்பா	வாயில்லாப்	பிராணிகள்	உன்	நிலம்	என்	நிலம்	என் 	அறி மா?	அதற்காக
எ ைமகைள	அைடத் 	ைவப்ப ,	 	வழக்கமாக	இ க்கிறேத!”	என்றான்	ேஜாகி.

“யார்	 	வழக்கம்	காட் வ ?	கன்ைற	அ த் க்	காைல	உைடத்தி க்கிறான்	உன்
ைமத் னன்.	நாங்கள்	கட் த்	தீனி	ேபாட் க்கிேறாம்.	மரியாைதயாக	ஒ
பாைய	ைவத் 	விட் 	ஓட் ச்	ெசல்!”	என்றான்	உள்ளி ந் 	கி ஷ்ணனின்	தம்பி

அர்ஜுனன்.

ேஜாகி	திைகத்தான்.

கசிந்த	விழிக டன்	வீட் க் ச்	ெசன் ,	பணத்ைதக்	ெகாண் 	வந்



ெகா த் விட் ,	எ ைமகைள	ஓட் ச்	ெசன்றான்.

கரியமல்லரின்	ேதயிைலத்	ேதாட்டங்கள்	ேபர்	ெசால்ல	ஆரம்பித்த	பிறேக,	ஓரள
ஊர்க்கட் ப்பா 	 ைறந் 	விட்ட .	 ன்ேபால்	 ைற	ேபாட் 	இர க்	காவல்
ரியவில்ைல.	ேதயிைலத்	ேதாட்டங்க க் 	அவர்	கீழ்	 லி	ேவைல	ெசய்த	ஆட்கள்
காவலி ந்தனர்.	மற்றவர்	ஏேதா	நாைலந் 	ேபர்	 	 மி	விைளைவக்	காப்பதற் ம்
ெப க் வதற் ம்	பைழய	சம்பிரதாயங்கைள,	வழக்கங்கைள	விடாமல்
கைடப்பி த் 	வந்தனர்.	எனி ம்	 ன்ேபால்	 ட் 	உணர்ச்சி	இல்ைல.	அந்தப்
பிரிவிைன,	அத்தைன	நாட்கள்	ெதரிந்தி க்கவில்ைல.	ஐயனின்	மரணத்தன்
நடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	பத்ேத	நாட்களில்	பிரி 	உணர்ச்சிகைள,	அவற்றின்	பலன்கைள
பளிச்ெசன் 	 லப்ப த்தி	விட்டன.

ஒ 	ஹட் 	மக்கள்	ஒ 	 ம்பத்தவர்	ேபால்	எத்தைன	ேமன்ைமயாக	வாழ்ந்தனர்!
பா பட் ப்	பலன்	கண் ,	அவர்கள்	ஒ வர்	 க க்கங்கள்	மற்றவ ம்	பங்கிட்
உண் 	வாழ்ந்தனேர!	ஒ வர்	விைதக் ம்	சமயேமா,	அ வைடயின்	ேபாேத	ேநாய்
வாய்ப்பட் 	விட்டால்,	அன்னார்	 ம்பத் க் 	அைனவ ம்	பங்கிட் 	உைழப்ைப
நல்கிக்	கண் தல்	அ ப் ம்	பண்பல்லேவா	அவர்களிைடேய	இ ந்த ?	ேஜாகி
ேகாயிலில்	இ ந்த	நாட்களில்,	அவ ைடய	தந்ைத	மாதக்கணக்கில்,
வ ஷக்கணக்கில்	ேநாய்வாய்ப்பட் ப்	ப க்ைகயில்	இ ந்தி க்கிறார்.
கரியமல்லரின்	 ம்ப ம்	மற்றவ ம்	 ரிந்த	ெப ந்தன்ைமயான	பண் கைள
விளக் ம்	வைகயில்	அம்ைம	எத்தைன	உ க்கமான	நிகழ்ச்சிகைளக்
றியி க்கிறாள்!

ேஜாகி	அன்றிரெவல்லாம்	இத்தைகய	நிகழ்ச்சிகைள	உன்னி	உன்னி	வ ந்தினான்.

ஒ 	நிகழ்ச்சி:

அ வைடப்	பண் ைக	 ந்த	பின் 	தான்,	 க்கதிைரத்	ெதய்வத் க் ப்
பைடத்த	பின் தான்,	அவர்கள்	உண்ப 	வழக்கம்.	அந்தத்	ெதய்வத்	தி விழா,
அந்த	வட்டைகக்	கிராமத்தினர்	ஒன் 	 	ஆேலாசித் த்	ேதர்ந்ெத க் ம்
நாளிேலேய	ெகாண்டாடப்ப ம்.	ஒ 	சமயம்	ேஜாகியின்	வீட் ல்	தானியம்	தட் ப்
ேபாயிற்றாம்.	பண் ைகக் ப்	பத் 	நாட்கேள	இ ந்தனவாம்.	அதற் 	 ன்	 த்
தானியத்ைத	அ த் 	உண்பதில்	 ற்றமில்ைல.	ஆனால்	அப்ப 	உண்டவர்,	அந்தக்
கிராமங்களில்	 னிதக்	காரியங்க க் ம்,	விழாக்	ெகாண்டா ம்	உறவினர்
வீ க க் ம்	ெசன் 	கலந் 	ெகாள்வைதக்	 டாததாகக்	க வர்.	அப்ேபா ,
மணிக்கல்லட் யில்,	கரியமல்லர்	மகள்	 ம்பத்திேலேய,	பல	சி வர்க க் ,
லிங்கம்	ெகா க் ம்	(ைசவலிங்க	படகம்	வழக்கம்)	ைவபவம்	நிகழ	இ ந்த .



ேஜாகியின்	ஐயன்	இரெவல்லாம்	மனம்	ைநந் 	வ ந்தினார்.	ம நாள்
வி யற்காைலயில்,	கரியமல்லர்,	லிங்ைகயாைவ	அைழக்க	வந் விட்டார்.	அம்ைம
ெவ ேநரம்	ேயாசித் 	விட் ,	இ ட்ேடா 	விைளந்த	திைனக்கதிைர	அ க்கக்
கிளம்பிக்	ெகாண் ந்தாள்.

“எங்ேகயம்மா	கிளம்பிட்டாய்	இந்ேநரம்?”	என் 	அவர்	சந்ேதகத் டன்	ேநாக்கிய
ேபா 	அம்ைம	ேசாக ம்	நாண ம்	மீற,	உடல் ன்ற	உள்ளம்	 ன்ற	நின்றாளாம்.

அவர்	உடேன	 ரிந் 	ெகாண்டார்.	வி விெடன் 	வீட் க் 	நடந்தாராம்.
சற்ைறக்ெகல்லாம்,	ஒ 	 ைட	நிைறயச்	சாைம ம்	கிழங் ம்	ெதாரியன்	தைலயில்
மந் 	வந் 	வீட் ன்	 ன்	ைவத் ப்	ேபானானாம்.	இந்த	நிகழ்ச்சிைய	ஐயன்
றியி க்கிறார்;	அம்ைம	 றியி க்கிறாள்.	அப்ேபர்ப்பட்டவர்கள்	விேராதிகளா!

ேஜாகியின்	அ 	ெநஞ்சிலி ந் ,	பசி	உணர் 	மிஞ்சினாற்	ேபால்	எரிச்சல்	கண்ட ,
கண்கள்	 ட	 யாமல்	 ளமாயின.

அ கில்,	கிரிைஜ	உறங்கிக்	ெகாண் ந்தாள்.	இ ட் ல்	அவள்	 கம்	அவ க் க்
கண்க க் த்	ெதரியாவிட்டால்	 ட,	 ழந்ைத	 கத் க் ரிய	அவள
கள்ளமற்ற	தன்ைம	அவன்	நிைனவில்	 ட் ய ;	பகீெரன்ற .

அவ க் ப்	பின்;	ஒன் ேம	இல்ைல.	ஒன் மில்ைலயா?

பைகையத்தானா	அவன்	வளர்த்தி க்கிறான்?	ஆரம்பம்	எளிதில்	நிகழ்ந்
ெகா ேயறி	விட்ட .	அதற் 	 	 	காண	 யப்	ேபாகிறதா?

வி ந்த ம்,	அவன்	ெபாறியிட்ட	பைக,	 தாகாரமாக	எரிந் 	ெகாண் க்கக்
கண்டான்.

“ேஜாகி!	ேஜாகி!	ேயய்!”	

ெபரியப்பனின்	 ரலில்	 க்கிப்	ேபாட்டவனாக	அவன்	ேமல் ண்ைடச்	சரியாகப்
ேபார்த் க்	ெகாண் 	எ ந் 	ெசன்றான்.

“இப்ப 	அக்கிரமம்	உண்டா?	அந்த	வீட் ப்	பாவிக்	 லிக்காரன்	ேகாவிந்தன்	பயல்
என்	ம மக ைடய	காைல	 றித் 	விட்டாேன?”	என் 	ெபரியப்பன்	கத்தினான்.



இ 	வி ந் விட்ட	நிைலயில்	ேஜாகி	ெவளிேய	ஓ னான்.

ரங்கம்ைமயின்	கணவன்,	உடெலல்லாம்	ேசற்றில்	 ளிர்ந் 	ெவடெவடக்க,	காலிேல
ெப கிய	இரத்தத் டன்	உட்கார்ந் 	அ 	ெகாண் ந்தான்.	ரங்கம்ைம,
அவ ைடய	அம்ைமயின்	 ரல்	நிைன 	வர,	ேகா 	வீட்ைடத்	திட் 	ெநா க்கிச்
சாபங்கள்	ெகா த் க்	ெகாண் ந்தாள்.

இர 	காவ க்காக	ரங்கம்ைம	 ஷன்	ெசன்றி ந்தானாம்.	நீர்	ேவண்டாத	கிழங்
விைளந்த	 மியில்,	பா வின்	ச ரத்தில்,	மைழ	நீர்	ேதங்கி	இ ந்ததாம்.	அவன்
ெவட் 	விட்டானாம்.	அப்ேபா 	அவைனக்	க த்ைதப்	பி த் 	எவேரா	இ த் த்
தள்ளினராம்.	தி ம்பிப்	பார்த்த ேம,	கரியமல்லரின்	ேதாட்டக்காரன்	ேகாவிந்தன்
என்ப 	 ரிய	வந்ததாம்.

“ஏண்டா,	இரவில்	எங்கள்	 மியில்	ேவண்டாமல்	தண்ணீைர	வி கிறாய்?	ெகான்
வி ேவன்”	என் 	அவன்	வம் க் 	இ த்தானாம்.	அ த ச்	சண்ைட	 ற்றி,	அவன்
காைல ம்	 றித் 	விட்டான்.	ரங்கம்ைமயின்	 ஷன்,	ேகாவிந்தனின்
ப்பட் ைய ம்	பி ங்கிக்	ெகாண் 	வந் 	 க் ரலிட்டான்.	ஹட் 	கலவரத் டன்

விழித் க்	ெகாண்டா ம்,	எவ ம்	தைலயிடாமல்	பின்	வாங்கி	விட்டனர்.

ேஜாகி,	“என்ன	ஆனா ம்	தண்ணீைர	அவர்கள்	 மிப்	பக்கம்	பாயத்	தி ப்பிய
தவறல்லவா?”	என் 	ேகட்டான்.

“அவர்கள்	நம்	எ ைமைய	அைடத் ,	 பாய்	ேகட்கலாமா?”	என்றான்	ரங்கியின்
கணவன்.

“ரங்கண்ணா	கண்டால்	 ம்மா	வி வாரா?	ஒ 	 லிக்காரன்,	இப்ப 	அ ப்பதா?
அவர்களிடம்	மணியம்	இ ந்தால்,	நாம்	அஞ் வதா?”	என் 	ரங்கி	ஓலமிட்டாள்.

“சரி	ேபாகட் ம்”	என் 	ேஜாகி	ெப ச் டன்,	அவர்	கால்	காயங்கைளக்	க விக்
கட் ப்	ேபாடலானான்.

ஆனால்	அ 	அப்ப 	எளிதில்	ேபாய்விடவில்ைல.

ரங்கன்	அன் 	பகல்	ஹட் க் 	வந்தான்.

கம்	ஜ்வலித்த .	ெப ைம,	மகிழ்ச்சி,	அகங்காரம்,	ஆக்ேராஷம்	எல்லாமாகச்
ேசர்த் க்	கனல	ைவத்த	ஒளி.	அன் 	 தல்	நாள்,	மைலக் 	மைல	 திைரப்



பந்தியத்திேல,	(Point	to	Point	Race)	அவன்	பக்கம்	அதி ஷ்ட	ேதவைத	இ ந் ,
ஆயிரத்ைதந் 	 பாய்க க் 	ெவற்றி	ேத த்	தந்தி ந்தாள்.	

விஷயத்ைதக்	ேகட்ட ம்	அவன்	அப்ேபாேத	விைரந்தான்.	ஜான்ஸன்	எஸ்ேடட்
பக்கமி ந்த	சர்க்கார்	ஆஸ்பத்திரி	டாக்டரிடம்,	ரங்கம்ைமயின்	கணவைனக்
திைர	ேமல்	ஏற்றிக்	ெகாண் 	ேபாய்க்	காட் ,	ஒ 	பத்திரம்	வாங்கிக்	ெகாண்டான்.

இரவில்,	கரியமல்லரின்	ஆள்,	நிலத்தின்	எல்ைலக்	கல்ைல	அப் றப்ப த்த
யன்றதாக ம்,	ரங்கம்ைம	 ஷன்	த த்த	ேபா 	அ த் க்	ெகாைல	ெசய்ய
யன் 	காைல	ஒ த் 	விட்டதாக ம்,	சாட்சிகள்	சிலைரத்	ேத ப்	பி த் ,

வழக் ப்	பதி 	ெசய் விட்ட	பின் தான்	ரங்கன்	 ச் 	விட்டான்.	ெசல்வெமல்லாம்
பறிேபாய்	விட்ட	நிைலயிேல,	ேஜாகி	 யரக்	கடலில்	 ழ்கினான்.
---------	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.7.	�������	�����	��������?
	
மைல	 க கைள	வி ங்கி	வி த் 	விைளயா ம்	கார் கிேலான்
மைலயன்ைனயிடம்	விைடெபற் ச்	ெசன் 	விட்டான்.	ெவறிக்காற் ம்	சார ம்
அவன்	ெசன்ற	திைசயிேல	மடங்கி	விட்டான்.	மைலயன்ைன	சிறி
ஆ வாசப்ப த்திக்	ெகாள் ம்	 ன்	“அதற் ள்ளாயிற்றா?”	என் 	ேகட்பவன்
ேபால்,	ெகா ந்	தண்	கிரணங்கள்	ெகாண் 	பனிேயான்	வந் விட்டான்.

இரக்கமற்ற	அவன்	தன்ைம	ெசால்லத்	தரமாேமா?	ஒேர	இரவிேல	ப ைம	மாயக்
க க்கி	வி வான்.	ஈரம்	பாய்ந்த	மண் க் ள்ளி ந் 	தைலநீட் ம்	ெமன்
ைளைய	நீட் ய	கணேம	ெபா க்கிவி வான்.	மரங்கெளல்லாம்	அவன்

ெகா ைமயிேல	தளிரிழந் ,	இைல	உதிர்ந் ப்	பரிதவித் 	நிற் ம்.	கால்நைடச்
ெசல்வங்கள்	காய்ந்த	 ல்ைலக்	க த்தி த் 	ஏமாற்றத் டன்	ேசார்ந்
ெப ச்ெசறி ம்	ெகா ைமையக்	காணச்	சகிக் ேமா?

இரெவல்லாம்	அவன்	இைழக் ம்	ெகா ைமயில்	வ த்த	கண்ணீ ம்	உைறந் விட,
மைலயாம்	அன்ைன	தன்	நாயகனாகிய	கதிரவனின்	ஸ்பரிசத் க்காக	வாைன
ேநாக்கிய	சிகரங்க டன்	காத்தி க்ைகயிேல,	ெசம்பிழம்பாக	அவன்	 கம்
காட் ம்	அழைகக்	காலெமல்லாம்	கண் க்கத்	ேதான் ம்.	காத் க்	காத்
ஏங் ைகயில்	அவன்	ேதான் ம்	அழ 	அதிகமா ம்	ேபா ம்!	அவன்	வந்த	பிற
பனிக்ெகா ேயான்	வாைலச்	 ட் 	ம யில்	ைவத் க்	ெகாண் 	ஓட்டம்	பி க்க
ேவண் ய தான்.	அந்தக்	கனகமயமான	இளம்	ஒளிக்ேக	அவன்	நீராய்க்	கைரந்
வி வாேன!

“உன்	கர்வத்ைதக்	 ைலக்கிேறன்,	பார்!”	என் 	ஒளிேயான்	ெவங்கிரணங்களால்
அவைன	ஒ 	கணத்திேல	ஆவியாக்கி	ெவன் 	விட் ,	மைலயன்ைனைய	ேநாக்கி
இங்கிதமாகப்	 ன்னைக	ெசய்வான்.

ெசம்ெபாற்	பரிதியின்	கிரணங்கள்	வந் 	வி ம்	இடமாகப்	பார்த் ,	மாதி	ஓ 	வந்
நின்றாள்.	பள்ளம்,	சரி ,	 ைர	 தலிய	எல்லா	இடங்க ம்	கற்கண்ைடப்	ெபா
ெசய் 	 வி	ைவத்தாற்	ேபால்	இ ந்தன.	மாதி	கால்களில்	 ரட் ச்	ெச ப்ைப
மாட் க்	ெகாண் ந்தாள்	என்றா ம்	விரல்	 னிகள்	சந் கெளல்லாம்	அந்தக்
ெகா ம்	பனியின்	 ளிகள்	பட் ,	கந்தகத்	திராவகம்	பட்டாற்	ேபான்ற	எரிச்சைலத்
தந்தன.	ேதய்ந் 	 ங்கிய	ைககைளத்	ேதய்த் ப்	ேபார்ைவக் ள்	 க்
ெகாண்டாள்.	இளஞ் ரியனின்	கிரணங்கள்	உைறத்தன.



நாளாக	ஆக,	அவ க் 	ஏேனா	 ளிேர	தாங்க	 யவில்ைல.	கணவன்	மைறந்
ஒன்றைர	ஆண் க்	காலத்தில்	அவள்	ஒன்ப 	ஆண் கள்	 த் 	விட்டாற்	ேபால்

ங்கி	ஒ ங்கி	விட்டாள்.	ேகாயிலின்	பக்க ள்ள	மரம்,	இைலகைள	எல்லாம்
உதிரித் 	ெமாட்ைடயாக	நின்ற .	ேகாயிைலச்	 ற்றி,	ேஜாகி	தீ	காத்த	நாட்களில்,
பச்ெசன்ற	விைள	நில ம்	 ச்ெச க ம்	விளங்கிய .	அந்தப்	பணியில்	அவைனப்
ேபால்	உள் ம்	 ற ம்	ஒன்றாக	இ ந் 	ஆற்றியவர்	 ன் மில்ைல;	பின் மில்ைல.

ேஜாகி	மாட் க்	ெகாட் லில்	 ரிய க் 	வணக்கம்	 றியப ேய	மா கைள
அவிழ்த் 	விட் க்	ெகாண் ந்தான்.	கிரிைஜ	சாணம்	 மந் 	எ க் ழிக் ச்
ெசன்றாள்.	வீட் 	அ ப்பில்	அவள்	ைவத்தி ந்த	 ள்ளி	படபடெவன் 	எரிந்
நீலநிறமான	 ைகைய	ெவளிேய	வரச்	ெசய்த .	மற்றப்ப 	வீட் ேல	சத்தமில்ைல;
சந்த 	இல்ைல.

பனி	கைரந் 	விட்ட .	மாதி	அந்த	ெவயிலில்	 ந்திக்	ெகாண் 	உட்கார்ந்தாள்.

அவள்	கணவ ம்	அவ ம்	அேத	ேபால்	உதயத்தில்	ேவைலகளில்
ஈ பட் க்ைகயில்	கண்	மங்கலான	கிழவி,	 ளிைரத்	தாங்காமல்	அேத	இடத்தில்
தான்	உட்கார்ந் 	ெகாள்வாள்.	எத்தைன	ஆண் கள்	ஆயின!	அேத	இடத்தில்	அேத
காலத்தில்,	அேத	ேநரத்தில்	ெவயில்	வி கிற ;	அேத	ேபால்	 திய
தைல ைறையச்	ேசர்ந்தவர்கள்	ஒ 	 றம்;	கீழ்க்கிைளகள்	ஒ 	 றம்.

ஆனால்,	மாதிக் 	அந்த	ஒேர	வித்தியாசத்ைத	நிைனத்த ம்	ெப ச்
இைழந்த .	அவ ைடய	கணவைரப்	ெபற்றவள்,	அவைளப்	ேபால்	அப்ப 	ெவற்
ஆளாகவா	ெவயில்	காய்வாள்?

க க் 	ெமா க்ெகன் 	ேஜாகி	அவள்	ம யில்	அடங்காமல்	ப த் 	உைதப்பான்.
அ க்ெகா ைற	ம யிேல	அதட் 	அவைன	இ த்திக்	ெகாண் ,	நன்றாகத்
தரியாத	விழிகைளச்	 னியத்தில்	லயிக்க	விட்டப ,	ஒளிேயானின்	ெவம்ைமயிேல
தன்ைன	மறந் 	 ழ்கியி ப்பாள்.

ெபண்ெணா த்தி	வாழ்ந் 	வாழ்வின்	 ரணத்ைத	அைடந் விட்ட	ெவற்றியின்
ேரைககள்	ேபால்	அந்த	 கச்	 க்கங்கள்	ேதான் ம்.	ம யிேல	அந்த	எதிர்கால
நம்பிக்ைகயின்	உ வமாக,	உயிராக	இதமாகச்	 	த ம்	 ழந்ைத.

ைகைய ம்,	காைல ம்	உைதத் க்	ெகாண் 	அ 	 ட் ம்	இன்பத்திேல,	“ேத,
ம்மா	இ ”	என் 	அவள்	அதட் வ ம்	ெசல்லக்	ெகாஞ்சலாகத்	தாேன	இ க் ம்?



அந்தப்	ேப 	மாதம்ைமக் 	என் 	கிைடக்கப்	ேபாகிற !	அவ ைடய	கனவனின்
ெசாற்களிேல	அவ க் 	நம்பிக்ைக	இ ந்த .	வ வைத	 ன்ேப	கனவிேலா,	ஓர்
அதீத	உணர்விேலா	அறிந் 	ெசால் ம்	சக்தி	அவ க் 	இ ந்ததாக	அவள்
நம்பிக்ைக	ைவத்தி ந்தாள்.

ேநாயாய்	அவர்	வி ந்த	காலத்திேலேய,	“இந்தப்	பிறவி	எ த் 	நாேன	இவ்வீட் ல்
வ ேவன்”	என் 	 றியி ந்த	விஷயத்ைத	அவள்	உள்ளம்	ஒ 	 ைலயில்
ைவத் க்	காப்பாற்றி	நம்பிக்ைக	என் ம்	நீர்	வார்த் க்	ெகாண் ந்த .	ஓர்
ஆண் க் 	ேமல்	ஆகிவிட்ட .	அதற் 	அறி றிையேய	காேணாேம!

ஒ ேவைள,	பா 	ேஜாகிக் 	மைனவியாக	அந்த	வீட் ல்	வந்தி ந்தால்	 தல்வன்
பிறந்தி ப்பாேனா?

“அத்ைத!”	என் 	கிரிைஜ	அ கில்	வந் 	அைழத்தாள்.

ெமல்லிய	இதழ்கள்,	பனிக் ம்	ெவயி க் ம்	சிவந் 	க த்தி ந்தன.	கா
மடல்கள்	உணர்ச்சிவசப்ப ைகயில்	சிவப்ேபா பைவ.	உடல்	ெகா 	ேபால்	சி வா .

நம்பிக்ைகைய	அறேவ	ஒழிக்க	நியாயமில்ைல.

அத்ைத	தன்ைன	ஏற	இறங்கப்	பார்ப்பைத	உணர்ந்த	கிரிைஜ	 	ெபண்ைணப்	ேபால்
நாணிப்	 ன்னைக	ெசய்தாள்.

“பல்	விளக்கச்	 நீர்	ைவத்தி க்கிேறன்,	அத்ைத.	காபி	காய்ச்சி
ைவத்தி க்கிேறன்”	என்றாள்.

இதற் ள்	ைக	 ள் ம்	ெகாத் ம்	 ைட மாகப்	பா 	ெவளிேய	கிளம்பிக்
ெகாண் ந்தாள்.

“நல்லாயி க்கிறீர்களா	அத்ைத?	என்ன	பனி,	என்ன	பனி!	பயிர்	தாளாத	பனி”
என் 	 ன்னைக	ெசய்தாள்.

மாதி	தைலைய	ஆட் னாள்.	அசட் ப்	ெபண்!	மண்	மீ ம்	பயிர்	மீ ம்	உயிைர
ைவத் த்	தன்ைன	ஏமாற்றிக்	ெகாள்கிறாேள!

ஒ 	கரித் ண் னால்	பல்ைலத்	 லக்கிவிட் ச்	 நீர்	ஊற்றி	வாைய	அவள்



ெகாப் ளிக்ைகயிேலேய,	பித்தைளக்	கிண்ணத்திேல	காபித்	 ம்	ெவல்ல ம்
ெவந்நீ ம்	ஊற்றிக்	காபி	தயாரித் 	வந் 	விட்டாள்	ம மகள்.	 டேவ	ேஜாகி ம்
வந் 	அமர்ந்தான்.

மாதி	 ளி க் 	இதமாக	அந்தக்	காபிைய	 சித் ப்	ப கினாள்.

“ேநற் 	இர 	ரங்கண்ணன்	வீேட	வரவில்ைல.	அ விக்கப்பால்	கா 	அழித் ப்	பற்றி
எரிந்த ”	என்றான்	ேஜாகி.

அம்ைம	விரிந்த	விழிக டன்	ேநாக்கினாள்.

“ேதயிைல	ேபாடவா?”

“ஆமாம்.	சீைம	உரம்	ேபா ,	இம்மைலக்	காட்ைடத்	ேதயிைலத்	ேதாட்டமாக்கிப்	பணம்
த கிேறன்	என் 	ெபரிய	காலாக	எ த் 	ைவத்தி க்கிறான்.”

“ஐயன்	மைறந்த	பின்னேர	ரங்கன்	மாறி	விட்டான்.	அவர்	ெதய்வம்,	அவர்	ஆசி
என் ம்	அவ க் 	உண் .	வம் 	வழிக் ப்	ேபானா ம்	ஜயிக்கிறான்.
பந்தயத் க் ப்	ேபானா ம்	பணத்ைத	நிரப்பிக்	ெகாண் 	வ கிறான்”	என்றாள்
மாதி	ஆற்றாைம டன்.

“இல்ைல	அம்மா,	இல்ைல.	நீங்கள்	நிைனப்ப 	ேபால	ரங்கண்ணா	நிசமாக
நல்லவராக	மாறவில்ைல;	வழக் 	அவர்கள்	பக்கம்	ேதாற்க மில்ைல.	இங்
ஜயிக்க மில்ைல,	தள் ப யாகிவிட்ட .	பைகைய	வளர்க்கப்	ேபாட்
ேபா வதனால்	நல்லவனாக	 மா?	நான்	தான்	அம்மா,	இதற் 	விைத
ஊன்றிேனன்.	ேபாதாத	காலம்	என்	நாவில்	ெதாடர்ந்த .”

“நீங்கள்	உங்கைளப்	பற்றிேய	ெசால்கிறீர்கேள!	ெபரியவர்களாக	அவர்கள்	ராஜிக்
வரக் டாதா?”	என்றாள்,	பாத்திரத்ைத	எ த் ப்	ேபாக	வந்த	கிரிைஜ.

அவள்	அ வைரயில்	அப்ப ப்	ேபசியதில்ைல.

“அவர்க க் 	ஏன்	அப்ப ேய ம்	ராஜிக் 	வரேவண் ம்?	ஊரில்	 க்கா ம்
அவர்கள்	பக்கம்;	ேபாதாதற் 	ெவளி ரி ம்	ெசல்வாக் ”	என்றான்	ேஜாகி.

அப்ெபா 	வாயிலில்	கார்	ஓைச	அவர்கள்	 வ ைடய	கவனத்ைத ம்
தி ப்பிய .



அவ்வள 	காைலயில்,	கி ஷ்ணன்	காரில்	வ கிறானா?	என்ன	விேசஷம்?
வாயிலில்	எட் ப்	பார்த்த	மாதி,	ேஜாகி,	கிரிைஜ	 வ க் ம்	ஒ 	கணம்
பகீெரன்ற .	நான் 	தினங்க க் 	 ன்,	நான் 	வீ கள்	தள்ளி	ேபாஜன்
மைனவிக் க்	காய்ச்சல்	அ த்த .	காய்ச்சல்	மிக	அதிகமாகி	இ ந்த
காரணத்தாேலா	என்னேவா,	அவைள	ெமல்லக்	 திைரயின்	மீ 	ஏற்றி	ைவத் ,
எஸ்ேடட்	பக்க	ஆஸ்பத்திரிக் 	இட் ச்	ெசன்றைத	அவர்கள்	கண்டனர்.

ன்ெபல்லாம்	 க்கேமா,	 கேமா,	எந்தச்	சி 	ெசய்தியானா ம்	ஒ 	 ம்பத்தவர்
ேபால்	 க்	கலந் 	ெசய்வார்கள்.	அ தான்	இல்ைலேய!	ெதாடர்ந் 	ேபாஜ ம்
அவன்	அம்ைம ங்	 ட	ஆஸ்பத்திரிக் ச்	ெசன் 	 ன் 	நாட்களாயின	என்பைத
மட் ேம	அவர்கள்	அறிந்தி ந்தனர்.

என்ன	ஆயிற் ?

கி ஷ்ணனின்	வண் யிலி ந் ,	கிழவி ம்	ேபாஜ ம்	மட் ேம	அ 	ெகாண் ,
ஊர்	 ட	இறங்கிச்	ெசன்றனர்.	மற்ற	வீ களில்	இ ந்தவர்கள்	அவசரமாக
விைரந்தார்கள்.
ரங்கம்ைமயின்	மகன்	சற்ைறக்ெகல்லாம்	வந் ,	“இறந் 	விட்டாள்”	என்
ைகக்காட் னான்.

எல்லா ைடய	 கங்களி ம்	இ ம்	கிலி ம்	படர்ந்தி ந்தன.	கி ஷ்ணன்	உடேன
தி ம்பி	விட்டான்.	அவ்வள 	 ரம்	வந்த	 க்கில்	அவன்	தி ம்பியதில்ைல.

நான் 	 ழந்ைதகளின்	தாய்	எப்ப 	இறந்தாள்?

ஒன்றைர	ஆண் க க் 	 ன்	ேகாத்தர்	ேவண்டாம்	என்ற	தீர்மானத் டன்
ம்பைர ம்	ெதாடர் களிலி ந் 	நீக்கி	விட்டனர்	ஊரார்.	அவ க்

அப்ேபாைதக்கப்ேபா ,	ெகா ப்பைத	நி த்தி	விட்டனர்.

ன் 	நாள்	காய்ச்சலில்	எப்ப 	இறந் 	ேபானான்.

ேஜாகியின்	ெபரிய	தந்ைத	அப்ேபா தான்	ெசய்திையக்	ெகாணர்ந்தார்.

“உடைல	அங்ேகேய	எரித் 	விட்டார்களாம்.	பிேளகாம்.”

“ஐேயா!”



ரங்கம்ைம	தன்ைன ம்	அறியாமல்	இந்த	ஒலிைய	எ ப்பினாள்.	 ன் 	எப்ேபாேதா
வந்த	அந்தக்	ெகா ய	மாமாரியில்	தான்	அவள்	 ஷனின்	 ம்பம்	 வ ம்
அழிந்ததாகச்	ெசால்லியி க்கிறாள்.

“ெதய்வங்க க் ப்	 ைச	ேபாட	ேவண் ம்.	மாரியம்மன்	 ைச	நடக்கேவ	இல்ைல.
பணம்	வந்தால்	ெதய்வம்	மறந் 	ேபாகிற ”	என்றாள்	மீண் ம்	மாதம்ைம.

கரியமல்லர்	தாம்	வர	ேவண் மா?

‘ஊ க் 	அவர்	ெபரிய	மனிதராக	இ ந் 	தவறியைத	நான்	ெசய்ேவன்’	என்
க பவனாகச்	சமயம்	பார்த்தி ந்தவன்	ேபால்,	ெசவ்வாயன் 	ேசவல்	வாங்கி,
பாைறய 	மாரியம்ம க் 	பலிெகா த் ,	 ம்பைர	அைழத் ப்	பிரார்த்தைனகள்
ெசய்ய	அவன்	தீர்மானித் 	விட்டான்.	இைடேய	ரங்கம்ைம,	சைமயற்கட் ல்	 த்
வி ந்த	எலிகள்	இரண்ைட	எவ க் ம்	அறிவிக்காமல்	எ க் ழியில்	ேபாட்
வந்தாள்.	ெசவ்வாய்க்கிழைமப்	 ைச	பற்றி	மாதி	அண்ைட	அயலா க் த்	தகவல்
ெகா த் ம்,	இரண்ெடா வர்	தவிர,	கரியமல்லர்	வீட் க் 	எதிரான	 யற்சி	என்
டவில்ைல.	

ைசச்	சாமான்கள்	சகிதம்,	அண்ணன்	தம்பி	இ 	 ம்பத்தின ம்
காைலயிேலேய	ேகாயில்	பக்கம்	ெசன் 	விட்டனர்.	மாதி	ஒ த்திேய	இ
வீ க க் ம்	இைடேய	வாயிலில்	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.	அப்ெபா 	ஹட் க் ள்
‘பிேளக்’	மாரிைய	எதிர்க்க,	கிராமத்ைதப்	பா காக்க,	கி ஷ்ணன்	 காதார
அதிகாரிகள்,	த ப் 	ஊசிேபா ம்	ம த் வர்கள்	சகிதம்	வந்தி ந்தான்.
அதிகாரிகள்	வந்தார்கள்.	வீ 	வீடாக,	ஒ வர்	மீதமின்றி	ஊசி	ேபாட்டார்கள்.

இ 	வீ க க் ம்	இைடேய	மாதம்ைம	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.	எல்ேலா ம்	ஊசி
ேபாட் க்	ெகாண்டார்களா	என் 	கண்காணித் க்	ெகாண் ந்த	கி ஷ்ணன்,
அவர்கள்	வீட்ைட ம்	மாதம்ைமைய ம்	பார்த்த	வண்ணம்	 க் ம்	ெந க் ம்
ெநஞ் 	 க்க	நடந்தான்.	பா க் 	இ 	 ழந்ைதகள்;	ரங்கம்ைம ம்
ழந்ைதகைள	உைடய	தாய்.	ஊசி	ேபாட	ேவண்டாமா?	ெபரியவர்கள்	விைனக் க்
ழந்ைதகள்	என்ன	ெசய்வார்கள்?	ஆனால்	 ன்	 ட் ேய	அவன்	 யற்சி	ெதரிந்

ெகாண்ேட	அவர்கள்	எல்லா ம்	எங்ேகா	ேபாயி க்கின்றனேர!

கி ஷ்ணன்	பார்த் விட் ப்	ேபசாமல்	ெசன்ற 	மாதம்ைமக் 	அளவில்லாத
வ த்தத்ைத	ஊட் ய .
ஒவ்ெவா 	வீடாகப்	ேபாய்ப்	ேபாய்	அைழத்தவன்,	ெவயில்	கா ம்	கிழவியிடம்	ஒ



ேபச் க்	ேகட்கக்	 டாதா?	அவள்	 டவா	விேராதம்?	ெதய்வத் க் ச்	ெசய்வைத
மறந் ,	எவைரேயா	அைழத் 	வந் 	ஊசி	ேபாட்டால்	சரியா மா?	இந்த
அலங்ேகாலம்,	ெதய்வ	நம்பிக்ைகயி ம்	சீலத்தி ம்	வழி	பிறழாத	அவள்
கணவனின்	மைறவிலா	ெதாடங்க	ேவண் ம்.

மாதியின்	 கத்தில்	கண்ட	கீற் க்கெளல்லாம்	நீரில்	 கின.

ெதாடர்ந் 	அந்த	வாரத் க் ள்	ஹட் யில்	ெதாரியர்	 லில்	இ வர்
பிேளக் க் ப்	பலியானார்கள்.	வியாழனன் 	மாைல	ரங்கியின்	ைகக் ழந்ைதக்
உடல்	கதகதத்த .	ெவள்ளி,	சனி,	ஞாயி க் ள்	மளமளெவன் 	ேநாய்
அவ ைடய	 ன் 	 ழந்ைதகைள	வி ங்கி	விட் ,	பா வின்	இ 	மக்கைள ம்
ெதாற்றிய .

ஊர்	மக்கள்	பீதியைடந்தார்கள்.	ேவற் 	ஊர்க க் 	ஓ யவர்கள்	சிலர்;	வீட் ச்
சாமான்கைள	எரித்தவர்கள்	சிலர்.

கரியமல்லர்	 ம்பம்	ஒத்ைதக் 	நகர்ந் 	விட்ட .	மகா	மாரி	அ த்த த்த	அந்தப்
பக்கத் 	ஹட் கைள	எல்லாம்	பீ த்த .	 க் 	மைல	மாமன்	வீட் ல்	மாமைன ம்
மகைன ம்	தவிர,	எல்ேலா ம்	ேநாய்க் 	இைரயாயினர்.	இைறயவர்	தீ	காக் ம்
ைபயன்	பலியானான்.	தீைய	அவித் க்	ேகாயிைல	இ த் 	 விட்டார்கள்.

சிவந்த	 கங்க டன்	ப த்தி ந்த	ெசல்வங்கைளக்	கண்ட ம்	பா வின்	வயி
பற்றிக்	ெகாண்ட .

“லட் 	என் ம்,	ஜயா	என் ம்	ஆைசயாகப்	ெபயரிட்ேடேன,	அ ைம	மக்கேள,
உங்கள்	வாழ்விேல	தாேன	நான்	மைறந்தி க்க	எண்ணிேனன்?”	என் 	 த்தாள்.

ன் 	 ழந்ைதகைள	அ க்க க்காகப்	பறிெகா த்த	ரங்கம்ைம,	வீட் ல்	 ைக
டப்	ேபாட	வி ம்பாதவள்	ேபால்	உறங்கிக்	கிடந்தாள்.	

“அம்மா,	அம்மா!”	என் 	 ழந்ைதகள்	 னகினார்கள்.

பா 	என்ன	ெசய்வாள்?	ெதய்வத் க் ப்	 ைஜ	ேபாட் ம்	பயனில்ைலயா?	பா ம்
ேநாய்	 வான	ேமனியிலா	பற்ற	ேவண் ம்?	இனி	அவ க் 	என்ன	இ க்கிற ?
னி	மரத் த்	தளிைர ம்	பாழான	பனி	க கிச்	ெசல்ல	வி ந் 	விட்டேத!



அவ ைடய	ெமௗனத்	 யரத்ைத	ரங்கன்	ெநஞ்சில்	உணர்ந்தான்.	கண்ணீ டன்
எஸ்ேடட்	அ கி ள்ள	ஆஸ்பத்திரி	ம த் வைர	அைழத் 	வந்தான்.

“ லிைய ம்	சி த்ைதைய ம்	விடக்	ெகா யதாயிற்ேற;	வ ன்	த க்க
ேவண் ம்.	பார்க்கிேறன்”	என் 	தான்	ம த் வர்	ம ந் 	தந்தார்.

“என்	 ழந்ைதையத்	 ைடத் 	எ த் க்	ெகாண் 	என்ைன	மட் ம்	ஏனம்மா
வி கிறாய்?	என்ைன ம்	ெகாண் 	ேபா!	எனக் ம்	வரட் ம்!”	என் 	தன்
ழந்ைதகைள	அைணத்தவளாகப்	பா 	இரைவக்	கழித்தாள்.

ஆனால்,	மாரியம்ைம,	அந்தப்	பிஞ் க்	 ழந்ைதகைள	அடக்கிக்	ெகாண்ட ம்	அந்த
வீட் ல்	ேவைலயில்ைல	என் 	ேபாய்விட்டாள்.

பா ,	தன்	வாழ்வில்	அைத	விடக்	ெகா ய	நிகழ்ச்சி	ேநர்ந்திராத	அதிர்ச்சியில்
த் க்	கதறினாள்.

ஆ தல்	 ற	மாதிக் 	நாேவ ?

ஒ 	ேவைள,	அந்த	ஊசிையப்	ேபாட் ந்தால்	 ழந்ைதகள்
பிைழத்தி ப்பார்கேளா?	ஒ 	பிள்ைளக்காக	ஏங்கி	விழித் 	அவள்
காத்தி க்ைகயில்	ெதய்வம்	இ ந்த	 க்கைளத்	தி கிக்	ெகாண் 	ேபா ேமா?
இ 	வீ க ம்	திடலாகப்	ேபாக	ேவண் மா?

ேதன்	ேபால்	பாய்ந்த	ெவயிைல,	க ைணயின்றிக்	ெகா த் ம்	ெவயிலாக
ெவ த் 	ம த்தாள்.	நீலவாைன	ேநாக்கி	அவ ைடய	எரிந்த	உள்ளம்	சாபமிட்ட .
“என்	பிள்ைல	என்	பிள்ைள	என் 	ெகாக்கரிக்கிறாேயா?	இந்தச்	 ரியன்	ேபாய்
நீ ம்	பரிதவிப்பாய்,	வானமகேள!”	என் 	கதைவச்	சாத்திக்	ெகாண் ,
நாெளல்லாம்	பா ைவ	அைணத் க்	ெகாண் 	மாதம்ைம	கதறினாள்.	ரங்கம்ைம
மிஞ்சிய	 ழந்ைதக ட ம்	கணவ ட ம்,	ேகாத்ைதப்	பக்கம்	உயிர்	பிைழக்கப்
ேபாய்விட்டாள்.

ஹட் ேய	 ட்டப்பட்ட	வீ க டன்	ெவறிச்ேசா ப்	ேபாயிற் .	ெவளிச்சிட்ட
கிராமத்திேல,	கடைமையக்	க தி,	 தியவைன ம்	தமக்ைகைய ம்
ேதற் பவளாக,	இ 	 ம்பத் 	ஆண்மக்க க் ம்	உண 	வட் ப்பவளாக,	அந்த
வீட் க் ம்	இந்த	வீட் க் மாக	ஓ 	உயிர்	ெகா த் க்	ெகாண் ந்தவள்,	கிரிைஜ
ஒ த்திதான்.
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க ங்	காய்ச்சல்	அ த்த	பின்	நா க் க்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாய்	 சிக் ம்	 ரைண
வந் ,	 	இரத்தம்	பி க் ம்	உடைலப்	ேபால்,	இயற்ைகயன்ைன,	க ம்	பனிக் ப்
பிற ம்,	பச்ைச	பி க்கலானாள்.

மிதிக் ம்	தி நாள்	நடத்திப்	 மி	தி ப் வதில்	எல்ேலா ம்	 ைனந்தார்கள்.
ெவளிேயறியி ந்த	 ம்பத்தினர்	தி ம்பி	வந் 	 ண்ணாம் ம்	காைரமட்
வீ கைளப்	 ப்பித்தார்கள்.	ஐயன்	ேகாயி க் ப்	 ப்	 சாரி	வந் 	விட்டான்.
இம் ைற	உள் ர்	ராமியின்	மகேன	 சாரியாக	நியமனமானான்.

காலத்ைதப்	ேபால்	மனப் ண்ைண	ஆற்றவல்லவர்	எவர்	உண் ?	மாதி	அந்த
அதிர்ச்சியிலி ந் 	மீண் 	விட்டாள்.	ரங்கம்ைம	 ட,	இறந்த	 ழந்ைதகைள
மறந் 	விட்டாள்.	அந்தக்	காலேதவரின்	அைறயின்	அதிர்விேல	 ைள	கலங்கி
விட்டாற்	ேபால்	ஓய்ந்தவள்	பா தான்.	ேசாறில்லாமல்,	நீரில்லாமல்,	தைலவாராமல்
உட்கார்ந் 	ஏக்கப்	ெப ச்சிேல	இர ம்	பக ம்	ெதரியாமல்	கழித்தாள்.

ரங்கன்	ேதயிைல	பயிரிடத்	ெதாடங்கிய	பிற ,	ஒத்ைதப்	பக்கம்	கிழங்
விைளவிக் ம்	 மி	 த்தைக	எ க்கச்	ெசல்லவில்ைல.	மரம்	அ க் ம்	 த்தைக
எ த்தி ந்தான்.	சீைம	உரம்	வாங்கி,	ேஜாகியின்	விைள	நிலங்களில்	கிழங் ம்
ேகா 	வைகக ம்	ேகா ைம ம்	பயிரிட	உதவி	 ரிந்தான்.	வீட் ேல,	அவைன
மலர்ந்த	 கத் டன்	வரேவற்பவர்	எவ ம்	இல்ைல.

தந்ைததாம்	உறங்கிேய	ஓய்ந் விட்டாேர!	 ன்ேபால	இைச	ஏ ?	நடனம்	ஏ ?
சடங் 	ஏ ?	சம்பிரதாயம்	ஏ ?	இரண்டாண் க்	காலத்திேல	ச தாயேம
மாறிவிட்டேத!	ெப ம்பான்ைமயான	இடங்களில்	ேகாத்தைரச்	ேசர்ப்பேத
அநாகரிகம்	என்றல்லேவா,	இைசையேய	ஒ க்கி	விட்டார்கள்.

தந்ைத	தாம்	ஓய்ந் 	ேபானார்.

பா !	மைனவி,	அவைன	ஏெற த் ப்	பார்த்தாளா?	அவள்	 கத்தில்	மலர்ச்சிேய
மாய்ந் விட்ட .	தங்க	ேரக்கான	ேமனி	நிறம்	மங்கிவிட்ட .	கண்கைளச்	 ற்றிக்
க வைளயம்	விழ,	கன்னத்ெத ம் 	 ட்ட,	உத கள்	வறண் 	ெவ க்க,	அவன்
கன 	கண் 	மணந்த	பா வா	அவள்?	வாலிபர்களின்	மனத்தில்	ஒ 	காலத்தில்
சலனத்ைதத்	ேதாற் வித்த	பா வா?



ம்	ேபாைத ங்	 ட	மற்ந் ,	ேபாட் 	ெவறியிேல,	பச்ைசைய	விைளவித் ப்
பணத்ைதப்	ெப க்க	அவன்	திட்டமிட் ந்தான்.	அத்தைகயவ க் 	அன்
பா ைவக்	காண்ைகயிேல	இரக்கம்	உண்டாயிற் .

கன்னிப்ப வத்திேல	அவள்	க த்ைத	ைவத்தவனிடமி ந் 	பிரித் 	அவைள
மைனவியாக்கிக்	ெகாண்டாேன,	உண்ைமயில்	காதேலா ,	அவ டன்	அவள்
இைணந் 	வாழ்ந்தெதல்லாம்	எத்தைன	நாட்கள்?

இன் ம்	 	மணம்	 ரிந்த	மங்ைக	ேபால்,	 ழந்ைதக்	 ப் ம்
ெயௗவனத்தின்	மி மி ப் ம்	 ன்றாமல்,	கணவன்	தன்ைன	ேநாக் ம்
ேபாெதல்லாம்	நாணித்	தா ம்	விழிகைள	உைடயவளாய்,	 ப் டன்	கிரிைஜைய
அவன்	காணவில்ைலயா?	ேஜாகி,	அவைளக்	ெகாண் 	சந்ேதாஷமாக
இ க்கிறான்!	இ வ ம்	ேசர்ந் 	மண்ணில்	ேவைல	ெசய்ைகயில்,	இன்ன ம்
சிரிக்க ம்	கண்கள்	பளபளக்க	ேநாக்க ம்	அவர்க க் ப்	 ைம	அழியாமல்
இ க்கிறேத!

அங்ேக	வந் 	ெந ங்கிப்	பழக	ஆரம்பித்த	பின் தான்	அவ க் 	அ வைர
ேதான்றாத	எண்ணங்கெளல்லாம்	ேதான்றின.	மைனவி	பற்றிய	ஆற்றாைம	 திதாக
உைரத்த .
கிரிைஜயிட ம்	ேஜாகியிட ம்	அவன்	கண்ட	சிறப் க்களில்	ஓர்	அம்சங் டப்
பா விடம்	ெந ங்கி	வாழ்ந்த	 மண	நாட்களில்	காணவில்ைல.	அவள்	கண்களில்
விள்ள	 யாத	இரகசியங்கைளேயா,	சிரிப்பிேல	அவைனச்	சிலிர்க்க	ைவக்கக்

ய	கவர்ச்சிேயா	ஒ நாள்	 ட	அவன்	காணவில்ைல.	அவர்க ைடய	இல்லற
வாழ்வின்	பயனாக	உதித்த	ெசல்வங்கைள,	இைறவன்	வளர்ந் ம்	வளராம ம்
எ த் க்	ெகாண்டான்.	ஆனால்	பனிக்காலத்தில்	பட்ட	மரம்,	வசந்தம்	வந்த ம்
தளிர்க்கவில்ைலயா?	 க்கவில்ைலயா?

“பா ,	ரங்கம்மா	இல்ைலயானால்,	எனக் ச்	சாப்பா 	ைவக்கக்	 டாதா?	 ளித்
கிச்	 த்தமாக	இ க்கக்	 டாதா?”	என்றான்.

அவன்	 ரலில்	ஆ ரம்	இ ந்த .

அவள்	 னியத்தில்	லயித்தப 	அவ க் ச்	ேசா 	பைடத்தாள்.

ரங்கம்ைமயின்	மகன்	வந் 	உட்கார்ந்தான்.	 த்தவனான	அவ க் ப்	பதிைனந்
பிராயம்	இ க் ம்.	கவ ல்லாத	இளம்பிள்ைள;	மாம க் 	உதவியாகத்
ேதாட்டத் க் ப்	ேபாய்	 ண்டனாக	உைழக்கக்	கற் 	வ ம்	ைபயன்.	காேராட்டக்



கற்க	ேவண் ெமன்ப 	அவ ைடய	ஆைச.	 ம்பம்,	கலகலப் 	இரண் ம்
அவ க் 	ேவண் ம்.

வட் லில்	ஒ வ க் ள்ள	அளேவ	பா 	ேசா 	ைவத்தி ந்தாள்.

“என்ன	ராமா?	உட்கார்,	ஏன்	பார்க்கிறாய்?”	என்றான்	மாமன்.

“இல்ைல,	மாமி	என்ைன	மறந் விட்டார்கள்.	ஜயா ம்	லட் மி ம்	ேபான	பின் 	நான்
அவர்க க் ப்	ெபா ட்டாகத்	ேதான்றவில்ைல.	மாமி,	நீங்கள்	இனிேமல்	ெபண்
ெபற் த்	தந்தா ம்	நான்	கட் ேவன்.	என்ைன	மறந் 	விடாதீர்கள்”	என்
சிரித்தான்	அவன்.

மாமியிடம்	தனியான	பிரியம்	அவ க் 	உண் .	அவ ைடய	ேசாகம்	 ழ்ந்த
கத்ைத	மலர	ைவக் ம்	 யற்சியில்,	அவன்	தின ம்	ேபசித்தான்	பார்க்கிறான்.

ஆனால்	அவள்	அவற் க்ெகல்லாம்	அப்பால்	இ ந்தாள்.	தன்	எல்ைல	வைரயி ம்
வ வதற் 	எவர்க் ம்	சக்தி	இல்ைல	என்ப ேபால்,	தான்	வ த் க்	ெகாண்ட
ேகாட்ைடத்	தாண் ேய	வ வதில்ைல.

“என்ன	மாமி,	ேபசாமல்	இ க்கிறீர்கேள?	உங்கள்	 மியில்,	மாமன்	கால்	ைவக்கக்
ட	நான்	சம்மதிக்கவில்ைல.	நீங்கள்	இப்ேபா 	எனக் ச்	ேசா 	ைவக்க	மறந்த

இ க்கட் ம்.	 மிைய	மறந் 	விட் ர்கேள!	 ள் ச்	ெச கள்	 ைளத் 	விட்டன.
இத்தைன	வ ஷத் க் ப்	பிற ,	பாவம்	அைவ ம்	 ைளக்கட் ம்	என்
விட் ர்களா?”	என்றான்	ைபயன்.

ழம்ைப	ஊற்ற	வந்தவ க் ,	மண்	என்ற	ேபச்ைசக்	ேகட்ட ம்	தி க்கிட்டாற்
ேபால்	ைக	அதிர்ந்த .

ஆம்	அவள்	ேசாகத்தில்	உயி க் 	உயிரான	மண்ைணக்	 ட	மறந்தாேள!	காற் ம்
நீ ம்	ேபால்	அவள்	வாழ்விேல	கலந்தி ந்த	மண்ைண	 ன் 	நான் 	மாத	காலமாக
மறந் 	விட்டாேள?	ெசன்ற	தடைவ,	ஒன் க் 	ஒன்பதல்லவா	அவ க் 	அந்த
மண்	வாரி	வழங்கியி ந்த ?

ஏேதா	ஒ 	மயக்க	நிைலயிலி ந் 	அவள்	சட்ெடன் 	நிைன க் 	வந் விட்டாற்
ேபால்	பரபரத்தாள்.	அப்ேபாேத	ைகப்பாத்திரத்ைத	ந வவிட் 	ஓட	ேவண் ம்	ேபால்
மனசில்	பதற்ற ம்	உண்டாயிற் .

“பார்த்தீர்களா	மாமா?	மண்	என்ற ம்	மாமிக் ப்	பரபரப் 	வ கிற .



கவைலப்படாதீர்கள்	மாமி,	நான்	 ள் ச்	ெச கைள	ெவட் ,	 ள்	ேபாட் த்
தி ப்பியி க்கிேறன்.	மாமி,	அதில்	ஓர்	ஆரஞ் 	மரம்	ைவ ங்கள்	உங்கள்	ைகயால்”
என்றான்	ம மகன்.

பா க் 	உடேன	அந்தக்	க ப் 	மண்ணின்	நிைன 	ஓ ய .	உடேன,	“நல்ல
கன்றாகக்	ெகாண் 	ைவக்க	ேவண் ம்.	எனக் 	நிசமாகேவ	ஆரஞ் 	ைவக் ம்
ஆைச	ெவ நாட்களாக”	என்றாள்.

உடேன	ரங்கன்,	“ஒன்ெறன்ன,	பத் ப்	பதிைனந்ேத	ைவப்ேபாம்.	நல்ல	சீனி	ேபால்
இனிக் ம்	ஒட் க்கன் 	நான்	வாங்கி	வ கிேறன்”	என்றான்.

“ஒன் 	ேபா ம்”	என்றாள்	பா .

“அந்தப்	பழத்ைத	உங்கள்	மகள்	எனக் 	உரித் க்	ெகா ப்பாள்;	இல்ைலயா	மாமி”
என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ராமன்	ைகக வச்	ெசன்றான்.

ரங்கன்	மலர்ந் 	சிரிக்ைகயில்	பா ,	“என்	மகளல்ல,	உன்	மாமன்	மகள்”	என்றாள்
சிரிக்காமேல.

ரங்கன்	உண் 	 ைக	 த் ச்	சிறி 	ேநரம்	ெவளிப்பக்கம்	ெசன்றி ந்தான்.	பின்
றமைனக் 	வந்தான்.

ரங்கம்ைம,	 ழந்ைதகள்,	 ஷன்,	எல்லா ம்	உள்மைனயில்	ப த் 	உறங்கி
விட்டனர்.	ராமன்	ந 	வழியில்	கட்ைட	ேபால்	 றட்ைட	விட்டான்.	கவ ல்லாத
ைபயன்.	 ச்சமின்றி	மாமியிடம்	ேகலி	ெமாழிந்தான்.

அவள்	உன்	மாமன்	மகள்	என்றாேள!	என்ன	ெபா ள்	அதற் ?	அவ க்
மைனவியாக	நடந் 	ெகாள் ம்	உத்ேதசம்	இ க்கிறதா?	இல்ைலயா?	 ன்
ழந்ைதகைளப்	பறிெகா த்த	ரங்கம்ைம	அைத	மறந்ேத	ேபாய்க்	கணவ டன்

ெந ங்கிச்	சிரித் ப்	ேபசி	மகிழ்கிறாள்.	 ழந்ைதகேள	ெபறாத	கிரிைஜ,	அ த் க்
ெகாள்ளவில்ைல.

அவள்	என்ன	நிைனக்கிறாள்?

பலவிதமான	ேபாைதக க் ம்	பழக்கமான	அவன்	உள்ளம்	நிைனத்த	மாத்திரத்தில்
சீறி	சினந்த .



எ ந் 	ப த்தவர்கைளத்	தாண் ப்	பின் றம்	வந்தான்.	அ ப்ப யில்	சாக்
விரித்தி ந்த .	த த்த	கம்பளி	ஒன் 	இ ந்த .

பா 	ப க்கவில்ைல.	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.

இ ளில்	அவள்	 கம்	அவ க் த்	ெதரியவில்ைல.	ஆனால்,	வாழ்விேல	ஏமாற்றம்
கண்ட	தனி	உ வேமா?	ேசாகத்தின்	தனிச்	சிைலேயா?

சினந் 	சீறி	வந்தவனின்	உடலில்	சிலிர்ப் 	ஓ ய .

தல்	 ைறயாக	அவன்,	தான்	அவ க் த்	தீங்கிைழத் 	விட்டாேனா	என்
நிைனத்தான்.	 ரட் த்தனமாக	 வான	அவைளக்	கசக்கி	விட்டாேனா	என்ற
எண்ணத் க் 	 தல்	 தலாக	அவன்	ெநஞ்சம்	இடம்	ெகா த்த .

இந்த	எண்ணம்	ேதான்றிய டன்	பல	உண்ைமகள்	அவ ள்	 ட் ன.	அேத	வீட் ல்,
அவ ைடய	சிற்றன்ைன	தந்ைதயிடமி ந் 	பிரிந் 	ேபாய்விடவில்ைலயா?	அவன்
நட் க்	ெகாண் க் ம்	ெகௗரி	கணவனிடமி ந் 	பிரிந் 	வந்தி க்கவில்ைலயா?
பா 	ஏன்	அவ்விதம்	நடக்கவில்ைல?	அந்த	வீட்ைட	விட் 	அவள்	பிரிந் 	ேபா ம்
வி ப்பத்ைதக்	 டக்	காட்டவில்ைலேய!	கிரிைஜேய ம்	ேஜாகி டன்	அ க்க
மணிக்கல்லட் ப்	பிறந்தகத் க் ச்	ெசல்வாள்.	இவள்	ஏன்	ெசல்வதில்ைல?

பா ,	சாதாரணமாக	அவன்	பார்க் ம்	ெபண்கைளப்	ேபான்றவள்	அல்லள்.
மைனவியிடம்	நிைற 	காணாதவனாக	ேவ 	மங்ைகைய	நா ச்	ெசல் ம்
அவைனப்	ேபான்றவ ம்	அல்ல	அவள்.	பின்?

அபாண்டமாகத்தாேன	அவன்	கி ஷ்ணனின்	மீ 	விரசமாகப்	பழி	 மத்தினான்!
அவன்	ெநஞ் க் த்	ெதரி ம்,	பா வின்	 ய்ைம	 றித் .

பா ைவ	எப்ப 	நிைனத்தா ம்	அவனால்	அவள்	மீ 	ெநஞ்சாரக்	களங்கம்
நிைனக் ம்	 ணிவில்ைல.	வழிகள்	இ ந் ம்	அவள்	ெநறி	நிற்பவேள.

ஆனால்,	ரங்கன்	எண்ணங்கைள	ஒ க்கிவிட் ,	அ ேமல்	அ 	ைவத் ,
அவள கில்	ெசன் 	அமர்ந்தான்.

தைலயில்	வட் ல்ைல.	அைர	 ண் ம்	ேபார்ைவ மாக	 ந்தியி ந்தவ க் த்
தி க்கிட்டாற்	ேபாலத்	 க்கி	வாரிப்	ேபாட்ட .	இ ளிேல	வஞ்சகமாக	எவேர ம்
வந்தி ப்பாேரா	என்ற	அதிர்ேவா?



ெமல்ல	அவள்	காத கில்	 னிந் ,	“நான்	தான்	பா .	நீ	இப்ப 	எதற்காக	வ த்தம்
காக்கிறாய்?	இேதா	பார்,	பா ”	என் 	அவள்	ைகைய	ெமல்லப்	பற்றினான்.

“ேவண்டாம்”	என்றாள்	அவள்.	அவன்	பி யில்	இ ந்த	ைகயின்	அைச 	கண் ,
அவள்	உடல்	அதிர்ந் 	 ங்கிய 	அவ க் 	 ரிந்த .

“என்ன	ேவண்டாம்	பா ?	நாம்	ெகா த் 	ைவத்த 	அவ்வளேவ.	 ன்
ழந்ைதகைளப்	பறிெகா த்த	ரங்கம்ைம	மறக்கவில்ைலயா?”	என்றான்.

அவ க்ேக	 ரல்	த த த்த .

அவள்	அவன்	ேகள்விக் 	ேநர யாகப்	பதில்	 றவில்ைல.	எங்ேகா	ேநாக் பவளாக,
“நீங்கள்	ெகௗரிையக்	கட் க்	ெகாள் ங்கள்”	என்றாள்.

“பா !”

“உண்ைமதான்.	அ த்த	மாதத் க் ள்	அவைள	அைழத் 	வந் வி ங்கள்.”

“இெதல்லாம்	என்ன	பா ?”

“நீங்கள்	ெகௗரிைய	நா ப்	ேபாவ 	நிசந்தாேன?”

அவன்	தயங்கினான்;	த மாறினான்;	பிற 	ஒப் க்	ெகாண்டான்.

“பா ?	உனக் 	அதனால்	ேகாபமா?	உனக் 	இந்த	வீட் லி க்க	வி ப்பமில்ைலயா
பா ?”

“நான்	அப்ப யா	ெசான்ேனன்?”

“பின்,	எனக் 	விளங்கவில்ைலேய?”

“எனக் 	அந்த	மண்	ேபா ம்	வாழ் க் .”

“நான்	ெகௗரிைய	விலக்க	ேவண் ெமன்றா ம்	விலக்கி	வி கிேறன்.	நீ	ஏன்
இப்ப ப்	ேப கிறாய்	பா ?	என்ைன	உன்	 ன் 	இன் 	 ற்றவாளியாக
உண கிேறன்,	பா .”



“இல்ைல,	நான்	தான்	 ற்றவாளி.	பிறர்	எ ைமகள்	நிைறயப்	பால்	தந்தால்,	பிறர்	 மி
ப ைமயாக	விைளந்தால்,	ெபாறாைமக்	கண்க டன்	காண்ப 	பாவம்	என் 	நம்
ெபரிேயார்	ெசால்வார்கள்.	நான்	பிறர்	வாழ்ைவக்	கண் 	ெபாறாைமப்	பட்ேடன்.	பிறர்
மக்கைளக்	கண் 	ெபாறாைமப்பட்ேடன்.	என்	 ழந்ைதகைள	மாரித்தாய்	எ த் க்
ெகாண்டாள்.	நான்	இனி ம்	 ழந்ைத	ேவண் ெமன் 	ஆைசப்பட்டால்,
ெபாறாைம ம்	வ ம்.	என்	ஆைச	மீறிப்	ேபா ம்	ேபாெதல்லாம்	ெதய்வம்	அ த்
வி கிற .	எனக் 	இனி	ஒன் ம்	ேவண்டாம்.	ெகௗரிையக்	 ட் 	வா ங்கள்.”

“பா !”

அவ க்ேக	அவன்	 ரல்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாததாக	இ ந்த .

“நான்...	நான்	அறியாமல்	உன்	மனைசக்	கசக்கி	எறிந் 	விட்ேடன்.	நீ	இவ்வள
ெமன்ைம ள்ளவளாக	இ ப்பாய்	என் 	அறியாத	 ரடனாக	இ ந் 	விட்ேடன்.
என்ைன	ெவ க்கிறாயா	பா ?	இவனால்	என்	வாழ் 	ெகட்ட 	என்
ெவ க்கிறாயா	பா ?”

அவன்	மனசின்	ஒ 	 ைலயி ம்	ெமன்ைம	இல்ைல	என்ப 	ெபாய்.	அவனா ம்
ஒ 	கணேம ம்	தன்ைன	ெவல் ம்	கீழ்த்தர	உணர் கைள	ஒ க்கிப்	ேபச	 ம்
என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாண்ட	அவள்	பார்ைவ	ஒளி	ெவள்ளமாகத்	திகழ்ந்த .

“நான்	உங்கைள	ஏன்	ெவ க்கிேறன்?	நீங்கள்	 ைறயில்லாமல்	என்ைனக்
கட் னீர்களா?	பல	ேபர்	அறியப்	பந்தயத்தில்	ெவன்றீர்கள்;	என்ைன	உரிைமயாக்கிக்
ெகாண் ர்கள்.”

“ஆனால்	பந்தயம்	என்னால்	ஏற்பட்ட தாேன?”

“கடந் 	ேபானைத	ஏன்	நிைனக்கிறீர்கள்?	தைலவிதி	என் 	ஒன்றில்ைல?”
அவ ைடய	ைககள்	இரண்ைட ம்	அவன்	ேசர்த் க்	ெகாண்டான்.	ஆத்திரமா,
ேகாபமா,	பச்சாத்தாபமா	என்ப 	அவ க்ேக	 ரியாமல்	படபடப் 	உண்டாயிற் .

“பா ,	என்ைன	வி ம்பி	ஒ நாள்	 ட	நீ	சந்ேதாஷமாக	இ ந்ததில்ைலேய?”	தன்
ேதால்விைய	ஏற் க்	ெகாள்ள	வி ம்பாமல்	 த்த	இ தயத்தின்	 ரல்	அ .
கி ஷ்ணைன	ெவற்றி	கண்டதாக	அவன்	அ வைர	தன்ைனத்தாேன	ஏமாற்றிக்
ெகாண் ந்தானா?	அவள்	காதேலா 	தன்னிடம்	வாழவில்ைல	என்ப 	ஒன்ேற
ேபாதாதா?	ஒ 	ேவைள	இைத	உணர்ந் தான்	அந்தக்	கி ஷ்ணன்	ெவற்றி டன்
எக்களிக்கிறாேனா?



ெபாறாைமயின்	ஆதிக்கத்தி ள்ள	மனத் க் ,	இன்ன	வழியில்	தான்	சிந்ைத
ெசல்வ 	என்ற	ெதளி 	ஏ ?

“இைதெயல்லாம்	இப்ேபா 	ஏன்	ேகட்கிறீர்கள்?	நாம்	ேநற் த்தான்	மணம்	 ரிந்
ெகாண்ேடாமா?”	என்றாள்	பா .

“நான்	ேகட்டதற் ப்	பதில்	ெசால்.	இவேனா 	வாழ்ந்த 	ேபா ம்	என் 	நீ	விலக
வி ம் கிறாயா?	எனக் 	மைனவியாக	வந் ம்	என்ைன	ஏமாற்றி	விட்டாய்.	கடேன
என் 	இந்த	வீட் ேல	நீ	பாசமின்றி	வாழ்வாய்.	அப்ப த்தாேன?”

அவன்	 ரலில்	ெவறியின்	 	ஏறிய .
கண்கள்	நீைரச்	சிந்த,	“என்ைன	ஏன்	 ன் த் கிறீர்கள்?	ெதரிந் 	ெகாண்
ஏன்	 த் கிறீர்கள்	ெநஞ்ைச?”	என்றாள்	பா .

“பழிகாரி!”	என் 	அவள்	ைககைள	உதறிவிட் 	அவன்	எ ந்தான்.	 றமைனயில்
வந் 	ப த்த	அவ க் 	ஆத்திர ம்	ெகாந்தளிப் ம்	அடங்கவில்ைல.

அவன்	ெகஞ்சி ம்	கைரந் ம்	 ட,	அவ ைடய	ெபாறாைம	வசப்பட்ட	உள்ளம்
சற்ேற ம்	ெபாய்யா தல்	ெகாள்ளக்	 ட,	அவள்	இதமாகப்	ேபசவில்ைல.	கல்
ெநஞ் க்காரி!

த்த	ெநஞ் டன்	ெந ப்ைபக்	கிழித் க்	ெகாண் 	தானியப்	ெபட் ையத்
ேத ப்	ேபானான்;	ெபட் க் ள்	 ைதத் 	ைவத்தி ந்த	ம ப் ட் ைய	எ த்தான்.
ேதால்விைய	மறக்க	ம வ ந்திய	அவன்,	ம நாேள	ெகௗரிைய	அைழத் 	வர
ஏற்பா 	ெசய்ய	ேவண் ெமன் 	உ தி	ெகாண்டான்.

ம நாள்	காைலயின்	உதயத்ைத,	பா 	அந்த	வீட் க் ள்ளி ந் 	வரேவற்கவில்ைல.
ளிர்ந்த	மண்ணின்	ஸ்பரிசம்	கால்களின்	வழிேய	பாய்ந் 	உடைலச்	சிலிர்க்கச்

ெசய்ய,	கீழ்த்திைசயில்	ெபாங்கி	வந்த	கதிர்ச்	ெசல்வைனக்	கண்டாள்.

	நம்பிக்ைக;	 திய	ஒளி;	 	வாழ் !

தன்ைன	மறந் 	விைளநிலத்தில்	நின்றவள்	இ 	ைககளா ம்	மண்ைண
வாரினாள்.

இ ேவ	என்	உயிரின்	சாரம்;	வாழ்வின்	இன்பம்;	மண்,	என்	அம்ைம,	என்	 ழந்ைத,



எல்லாம்	இ ேவ.	என்ைன	இ 	வஞ்சகம்	ெசய்யா !	தீ ம்	ேநா ம்	இைத
என்னிடமி ந் 	பிரிக்க	 யா ;	பி ங்கி	விட	 யா ;	என்	மண்.
----------	
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ஆக்கி	அழித் ப்	பல	தி விைளயாடல்கைளப்	 ரிந் 	ெகாண் 	ெசல் ம்
காலேதவ க் 	அ ப்ேபா	சலிப்ேபா	ஏ ?	உ ண் 	உ ண் 	ப வங்களாகிய
சக்கரங்களில்	மாறி	மாறிச்	 ழன் 	ெசல் பவன்,	ெசன்ற	தடத்ைத ம்	தி ம்பி
ேநாக் பவன்	அல்லேவ?	மாதியின்	தைல 	ெவள்ளி	இைழகள்	ஆகிவிட்டன.
ைகக ம்	கால்க ம்	 ள்ளிகளாகக்	காய,	ேதாலிேல	எண்ணற்ற	 க்கங்கள்
வி ந் விட்டன.	எதிர்மைனயில்	ரங்கம்ைம	மகன்	இராமன்	இளங்காைளயாகி
விட்டான்.	ேதயிைல	ைவத்த	ரங்கன்,	பச்ைசையப்	பணமாய்க்	காணத்	ெதாடங்கி
விட்டான்.	சரக்ேகற்றிச்	ெசல்ல,	ஆறாயிரத் க் 	லாரி	வாங்கியாயிற் .	வீட்ைட
இ த் ,	நீட் ,	வசதியாகக்	கட் 	விட்டான்.	ெகௗரி,	அந்த	வீட் க் 	வந்த ேம
மணிமணியாக	இ 	பிள்ைளகைளப்	ெபற் 	விட்டாள்.	சில	ஆண் களில்	எத்தைன
மா தல்கள்!

ெதய்வம்	வஞ்சித்த 	என் 	மாதி	நிைனத்தாேள!	கவடறியாத	மகன்	ேஜாகிைய,
அப்ப மா	வஞ்சிக்கிறான்?	எதிர்மைனயிேல,	அந்த	மக க் ப்	பிள்ைளயாகி
விட்டனா?	ஒ ேவைள	அவன்,	அவர்	மகேனா?	அவள்	மகன்	அவர்	மகேனா?

ைம ம்	ஏமாற்ற ம்	ெநஞ்ைச	ைநயச்	ெசய் 	விட்டனேவ!	இந்த
ஏமாற்றத் டேனேய	இவள்	மட்கி	ம ய	ேவண் யவள்தாேனா?	ஐந்
றிஞ்சிகைளக்	கண்ட	அவள்	அந்த	வீட் ேல	மழைல	ஒலி	த ம்	எதிர்கால

நம்பிக்ைகையக்	காணப்	ேபாவேத	இல்ைலயா?

சகலாத்திப்	பண் ைக	வந் 	விட்ட .	ஹட் 	வீ கெளல்லாம்	ெம கிப்
ப்பிக்கப்பட் 	விட்டன.	மாைல	அழகழகான	ேகாலங்கைள,	வீட் 	 ற்றம்
வ ம்	ெபண்கள்	வைரந்தார்கள்.	

மாதி	இளம்	ம மகளாக	இ ந்த	காலத்தில்	ெவண்ைமயான	சாம்பைலத்தான்
ேகாலமிட	உபேயாகித்தி க்கிறாள்.	 ற்காலத் ப்	ெபண்களா	ெகௗரி ம்
மற்றவர்க ம்?	ஹட் ப்	ெபண்களில்	எத்தைன	ேபர்	ேசைல	உ த் ச்
ெசா க்காரிகளாக	மாறிவிட்டனர்?	ஒத்ைதக் 	அணியணியாக	ஹட் ப்
ெபண்கள்	கிளம்பி	வி கிறார்கேள,	பந்தயம்	பார்க்க ம்,	என்ன	என்னேவா
ஆட்டங்கள்	பார்க்க ம்?

எதிர்	வீட் க்	ெகௗரி,	ம மகன்	ராமன்	லாரி	ஓட் ப்	ேபாக,	ஒ 	ெசவ்வாய்க்கிழைம



மீ 	இல்லாமல்	ஒத்ைத	ெசல்கிறாேள!	ஆனால்,	அவள்	வீட் ல்	என்ன	உண் ?	அேத
சாைம,	அேத	ேகா ைம,	அேத	உைழப் .	அவள்	மகன்,	ம மகள்	இ வ க் ம்
வாழ் 	அ க்கேவ	இல்ைலேய!

ேகா ைமத்	ேதாைச	 ட் 	அ க்கி	ைவத் ,	ேசா ம்	ெவண்ைண ம்	ந ேவ
ைவத் ,	ஆமணக் 	ெநய்யில்	 க்கிய	 ன் 	திரிகள்	அதில்	ெபா த்தி	எரிய,
ழந்ைதகைள	உட்கார்த்தி	ைவத் ,	 ற்றித்	தி ஷ் 	கழிப்பார்கள்

சகலாத்தியன் .	பிற 	அந்தத்	ேதாைசைய	விைளநிலத்தில்	வீசி	விட் 	வந் ,
இைறவைனத்	 திப்பார்கள்.

ழந்ைதகள்	இல்லாத	வீட் ேல	பண் ைகக் ம்	ப வத் க் ம்	ஏ 	ம ?

ேஜாகி	ஒ 	வழிபாட்ைட ம்	 ைறப்பவனல்ல.	மாைல,	நிலத்தில்	ேகா ைம
ேதாைசைய	வீசி	விட் 	வந்த	பின்	தீபத்தின்	கீழ்	உட்கார்ந் 	இைறவைனத்
திக்கலானான்.

கண்கைள	 யவளாக,	மாதி	 றமைனயில்	ப த்தி ந்தாள்.	அவ ைடய
பிரார்த்தைனயில்	ரஞ்சகமான	ஒலி,	அவ ைடய	ெசவிகளில்	இனிைமயாக
வி ந் 	ெகாண் ந்த .	அன்ைனயின்	ம 	இதம்	ேபால்,	அ 	அவள்	ஓய்ந்த
நரம் கைளத்	தாலாட் னாற்	ேபால்	இ ந்த .	ெமல்ல	ெமல்ல	அவள்	தன்	நிைன
மறந் 	உறக்கத்தில்	ஆழ்ந் 	விட்டாளா?	அைத	உறக்கெமன் ம்
ெசால்வதற்கில்ைல.
எங்ேகேயா	மக்கள்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	பைட	திரண் 	ேபாகிறேதா?
இல்ைல.	மங்ைகயர்	பட்டாளமா	என்ன?	வட் ம்	 ண் ம்	அணிந்தவர்கள்	அல்ல,
வண்ண	வண்ணத்	 கில்கள்;	ைககளிேல	கங்கணங்கள்,	ெநற்றியில்	மங்கலப்
ெபாட் க்கள்.	ஓ 	ஓ 	ஓ 	ஒ 	மங்ைக	நல்லாள்	 ன்ேன	ெகாற்றைவ	ேபால
வ கிறாள்.	பின்ேன,	அவர்கைளத்	ெதாடர்ந் 	 திைரகளில்	கத்தி	ஏந்திய
சிப்பாய்களின்	பட்டாளமல்லேவா	 ரத் கிற .

ன்ேன	ஆற்ைறத்	தாண் 	மாதரசி,	ெதாைலவில்	ெதரிந்த	ேகா ரத்ைத
ேநாக் கிறாள்.	கரமலர்	 விய,	கண்ணிதழ்	நைனய	இதயம்	உ க,	“ஆல ண்ட
அரேன,	அம்ைமேய,	எங்கைளக்	காப்பாற் ங்கள்;	நஞ் ண்ட	நாயகேன,	நாயகிேய,
நதி	தாண் 	அவர்கள்	வராமலி க்கச்	ெசய் ங்கள்;	கண்டம்	க த்த	பிராேன,
கயவர்க க் 	உத வீேரா?”	என் 	 லம்பித்	 திக்கிறாள்,	 க்கிறாள்.

என்ன	அதிசயம்,	ஆற்றிேல	அரசன்	சைடயிலி ந் 	ெபாங் 	வ ம்	கங்ைகையப்
ேபால	அல்லேவா	ெவள்ளம்	 ரண் 	அைலேமாதி	வ கிற !	சீறிப்	 ரண் 	ெபாங்கி



ைரத் 	வ வ 	 	ெவள்ளேமா?	அன்றி,	ஏ ைடய	ெபம்மானின்	அ ள்
ெவள்ளந்தாேனா?

காற்றாய்க்	க கி	வந்த	அ வங்கள்,	அ த் ப்	 ைடத் 	வ ம்	ெவள்ளம்	கண்
ம ண் 	நிற்கின்றன.	மங்ைகயரின்	கண்கள்	நன்றியால்	பளபளக்க,	அந்தப்
பஸேவசைன	அவர்கள்	 கழ்ந் 	பா கிறார்கள்.	கணகணெவன் 	மணிகள்
ஒலிக்கின்றன;	 பம்	கமழ்கிற .

மாதி	சட்ெடன் 	இந்தக்	கட்டத்தில்	விழித் க்	ெகாண்டாள்.	மணி	ஒலி ம்,
பிரார்த்தைன	ஒலி ம்!	ேஜாகி	விளக்கின்	 ன்,	அர க் ச்	ெசய் ம்	பிரார்த்தைன
என் 	அவ க் த்	ெதரிவாயிற் .

பட்ெடன் 	எ ந் 	உட்கார்ந்தாள்.	உள்ளத்தின்	ேபரின்ப	உணர்ைவச்	ெசால்லத்
தரமில்ைல.

‘ஹா	நஞ் ண்ேட வரா!	உன்	க ைணேய	க ைண!	‘ஏன்	கலங் கிறாய்!	நான்
இ க்கிேறன்.	என்ைன	மறந்தாேயா?’	என் 	காட்டேவா,	எனக் க்	கன 	ேபால்
அந்தக்	காட்சிையக்	காட் னாய்?	உன்	 லத்ேதாரின்	ெதய்வம்	நாெனன் ,	மறந்
ேபான	இந்த	அஞ்ஞானிக் ம்	நீ	நிைன 	 ட் னாேய!	உன்	க ைணைய	எப்ப ப்
கழ்ேவன்?’	என் 	வியந் 	கண்களில்	நீர்	ெப க,	ஓ 	வந்த	அம்ைம,	விளக்கின்
ன்	வி ந் 	பணிந்தாள்.

“ேஜாகி,	ஈ வரன்	அ ள்	ெசய்தான்.	நஞ் ண்ேட வரரின்	ேகாயி க் 	வ ேவாம்
என் 	ேவண் ,	ெவள்ளிப்	பணம்	 ந் 	ைவ ங்கள்.	கிரிைஜ,	வி ந்
ம்பிடம்மா”	என்றாள்.

ேஜாகி	வியப் டன்	அம்ைமைய	ேநாக்கினான்.	“அம்மா!”

“ஆமாம்,	மகேன.	கன 	ேபால்க்	காட்சி	கண்ேடன்.	ஆ 	தாண் 	அம்ைம	வர ம்
ஆற்றிேல	தண்ணீர்	ெபாங்கி	வர,	சிப்பா ம்	 திைர ம்	மடங்கிச்	ெசன்றைத ம்
கண்ேடன்.	ஆல ண்ட	ஐயைன	நாம்	மறந் விட் ,	ைபயன்	இல்ைலேய	என்
வ ந்திேனாம்.	ஈ வரர்	நிைன 	 ட் னார்”	என்றாள்	பரவசமாக.

ேஜாகி ம்	கிரிைஜ ம்	நஞ் ண்ட	ஈ வரன்	ேகாயில்	உள்ள	திைச	ேநாக்கி	வணங்கி,
ெவள்ளிப்	பணம்	 ந் 	ைவத்தார்கள்.

நம்பிேனார்	ெக வதில்ைல	அல்லவா?	மண	வாழ்வின்	பல	ஆண் க க் ப்	பின்,



அந்தப்	 ைவ	பிள்ைளக்கனிெயான்ைற	ஈன்ெற க் ம்	சின்னங்கைளப்	ெபற்றாள்.
தியவளின்	மகிழ்ச்சிக் 	ஓர்	எல்ைல	ஏ ?	ேஜாகியின்	ஆனந்தத் க் 	வரம்

ஏ ?	 ழந்ைதக் க்	 ப் டன்	ஓ யா ம்	கிரிைஜயின்	 கத்தில்	தனித்த
ஒ 	ேசாைப	உண்டாயிற் .	ெசால் க் 	அடங்காத	நாண ம்	நிைற ம்	வதனத்தில்

	ெகாண்டன.	பா ம்	இந்த	மா தைலக்	கண் 	உள்ளம்	மகிழ்ந்தாள்.	பிரி
காரணமாகப்	ேபசாமல்	ஒ ங்கிய	ெபண்கள்	 ட,	அதிசயம்	ேபால்,

ப்ெபண்ைணச்	 ழ்வ 	ேபால்,	கிரிைஜையச்	 ழ்ந் 	ெகாண் ,	ேகலி	ெசய்
மகிழ்ந்தார்கள்.

ஆனந்த	மி தியிேல	மாதி,	ெபண்ைண	அைழத் ப்	பாயாச ம்	ேசா ம்	சைமத் ப்
பல	நாட்க க் ப்	பின் 	வி ந்திட் 	மகிழ்ந்தார்கள்.

சாதாரணமாக	‘கண்ணிகட் ம்’	ைவபவ ம்,	 தல்	 ைற	ெபண்	 லியாக
இ க் ம்	ேபாேத	நிகழ்த் வ 	அந்த	நாைளய	வழக்கம்.	ஆனால்,	லிங்ைகயா,	தம்
மகனின்	மைனவியின்	ேபாேத	அந்த	மா தைலப்	 த்தி	விட்டார்.	அன் 	கிரிைஜ
மணப்ெபண்ணாக	மங்கல	நீர்	ெகாண் 	அந்த	இல்லம்	 ந்த	அன்ேற	மங்கல
த்திரத்ைத	ேஜாகி	அவள்	க த்தில்	 ந் 	விட்டான்.	எனேவ	வி ந் டன்

களிப்ைபக்	ெகாண்டா 	மகிழ்ந்தார்கள்.

அந்த	வீட் ல்	எந்த	ைவபவம்	என்றா ம்,	 தலில்	வ ம்	கரியமல்லர்	 ம்பம்
மட் ம்,	அன் 	ஹட் யிேலேய	இ க்கவில்ைல.

திங்கள்	பத் ம்	ெசன்றன.

கார்காலத்	 வக்கத்தில்	வானைடத் க்	ெகாட் க்	ெகாண் ந்த	நாள்	ஒன்றில்
கிரிைஜக் 	ேநா 	கண்ட .

மணிக்கல்லட் யிலி ந் 	அம்ைம	பறந் 	வந்தால்.	 திய	ெபண் ம்	இைளய
ெபண்க ம்	ஆவேல	உ வாக	அவர்கள்	மைனயின்	 ன்	 மி	விட்டனர்.

வான்	அைடத் க்	ெகாண் ந்த .	இர 	பகலாக	பகல்	இரவாக	நீண்ட .
வண்ட	ெகா யாக,	தாய்ைமயின்	ேவதைனைய,	தைலயாய	ேநாைவ	அ பவித்த

ேபைதக் ப்	ேபா 	வி வதாகேவ	இல்ைல.	ேஜாகியின்	உள்ளம்	ஆவல்,	நம்பிக்ைக
என்ற	அந்தரக்	கயி களில்	ஊசலா த்	தவித்த .

நாட்கள்	நான்காயின.	ரங்கன்	எஸ்ேடட்	பக்கம்	ெசன் ,	ம த் வைரப்	பார்க்கத்
ேத னான்.	அங்ேக	அவ க் ,	கத்ேதாலிக்க	ெவள்ைளக்	கிழவி,	‘ ட்’



கிைடத்தாள்.	மதத்தின்	ேபரிேல	மனித லத் க் ச்	ேசைவ	 ரியப்	பல்லாயிரக்
கணக்கான	ைமல்கள்	தாண் 	வந்தி ந்த	கிழவி	அவசியமான	ெபா ட்க டன்
வண் யில்	ஏறிக்	ெகாண் 	ரங்க டன்	வந்தாள்.

ஹட் யில்,	அந்தக்	ெகாட் ம்	மைழயிேல,	‘ேவதத்தில்	எல்ேலாைர ம்	ேசர்க் ம்
ெவள்ைளக்காரக்	கிழவி’	என் 	அைனவ ம்	ம ண்ட	கிழவி	வந்த ம்,	மாதி	உட்பட
எல்லா ம்	எதிர்த்தனர்.	ரங்கன்	ஒேர	அதட்டலில்	அவர்கைள	அடக்கினான்.
ெவள்ைளக்காரி,	நிைலைம	ேதர்ச்சி	ெபற்ற	ம த் வ க் ம்	சமாளிக்கக்
க னமான	நிைலக் ப்	ேபாயி ப்பைத	உணர்ந்தாள்.

சிறிய	உயிர்	ேபானா ம்	ெபரிய	உயிர்	நின்றால்	ேபா ம்	என்ற	எண்ணத் டன்	‘ ட்’
கிழவி	அவைள	ஒத்ைத	ஆஸ்பத்திரிக் த்	 க்கிப்	ேபாகலாம்	என் 	ரங்கனிடம்
ெமாழிந்த ம்,	ேஜாகி	ெவலெவலத் 	நின்றான்.	ரங்கன்	அதற் ரிய	ஏற்பா கைளச்
ெசய்த ம்,	ேஜாகி	ேமற் த்	திைச	ேநாக்கி,	“ஈசேன,	நீ	அளிக் ம்	பிச்ைச,	ேமாசம்
ெசய் விடாேத!”	என் 	ைக வித்தான்.

மாதி	அைலபா ம்	ெநஞ்சத் டன்	ம கினாள்.	ேபாஜன்	மைனவி	ஆஸ்பத்திரி
ெசன் ,	அ ேபால...

ஆனால்,	கி ஷ்ணன்	ஆஸ்பத்திரிக்காரைர	அைழத் 	வந் 	ஊசிகள்	ேபாட்டான்.
ஊரா க் ,	ஊசிகள்	ேபாடாத	பா வின்	மக்கைளத்	ெதய்வம்	ெகாண்
ேபாயிற்ேற!	தன்	நிைனவற்ற	கிரிைஜ,	ஆஸ்பத்திரிக் 	அைழத் ச்	ெசல்லப்பட்டாள்.

அைறக்கத 	 யி க்க,	ெவளிேய	தவித்த	அத்தைன	ெநஞ்சங்க க் ம்,
நான் 	மணி	ேநரத் க் ப்	பின் ,	மைழெயாலியின்	ந ேவ	ேதன்	பீறல்களாகக்
ழந்ைதயின்	ஒலி	ேகட்ட .

கத 	படாெரன் 	திறந்த .	ெவள்ைள ைடத்	தாதியின்	 கம்	ெதரி ம்	 ன்	மாதி
ஆவேல	உ வாக	உள்ேள	பாயத்	தாவினாள்.

“ஆண்	 ழந்ைத...”	என் 	 றிவிட் த்	தாதி	ம ப ம்	கதைவப்	படாெரன்
ேபாட் 	விட்டாள்.

ேஜாகி	ஆவேல	வ வாக	நின்றான்.

ழந்ைத	ஏன்	இன் ம்	கத்தி	விைறக்கிறேத!	அந்த	இளங் ரலின்	இன்பப்
ேபாைதயில்	 கிய	மாதி,	கனி	ஈன்ற	ெச ங்ெகா ைய	மறந் 	விட்டாள்.	கனி



காணத்	 த்தாள்.	அதன்	மலர்	ேபான்ற	 கத்ைத	இ ங்கிய	கண்களால்	கண் ,
க்கம்	கண்ட	 கத்ேதா 	இைணயத்	 க்கக்	ைககள்	பரபரத்தன.

எப்ேபா 	காணப்	ேபாகிேறாம்	என் 	தவங்கிடந் 	வந்த	ெசல்வைன	ஏன்	இன் ம்
ெவள்ைளக்	க ன்காரி	அழ	வி கிறாள்?	கட ேள	இவர்க க் 	ெநஞ்சில்ைலயா?
மாதி,	ெபா ைம	இழந் 	கதைவ	இ த்த	ேபா 	உள்ளி ந் 	கதைவத்	திறந்த	தாதி
அதட் னாள்.	கதைவ	நன்றாகத்	திறக்காமேல,	“ேபா	கிழவி”	என் 	அவைளத்
தள்ளிவிட் ,	“அந்த	ெபாண் 	 ஷன்	யா ?”	என்றாள்.

ேஜாகி	பதறி	ஓ னான்.	மீண் ம்	கத 	அைடப்பட்ட .

“அ ப்பாவி!”	என் 	மாதி	நின்றாள்.

ேஜாகி	உள்ேள	ெசன் 	பார்த்தான்.	மைழயில்	அ பட் ச்	ேசார்ந்த	தாழ்வாைர	மலர்
ேபால்	அவள்	கிடந்தாள்.	ைகயிேல	ஏேதா	ரப்பர்க்	 ழாையக்	கட் யி ந்தார்கள்.
க்கில்	ஏேதா	ைவத்தி ந்தார்கள்.	ெவள்ைள	டாக்டரம்மாள்,	கிரிைஜயின்	ஒ

ைகையக்	ைகயில்	ைவத் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.

“கிரிஜா!”	என்றான்	அவன்,	அல ம்	 ரலில்.

அவள்	அவைன	மலர	ேநாக்கி,	இதழ்கைளக்	 ட் 	ெசான்னேவ,	அவன்
ஒ வ க்ேக	 ரிந்தன.

“ ழந்ைதையக்	ெகாண் 	வந் 	காட் ங்கள்”	என் 	 த்தான்	ேஜாகி.

தாதி	அ ம்	 ழந்ைதையக்	ைகயிேலந்தி	வந் 	காட் னாள்.

கிரிைஜ	பார்த்தாள்.	அவள்	விழிகள்	மலர்ந்தன.	இதழ்களில்	 ன்னைக	அ ம்பிய .

“ஆண்பிள்ைள,	கிரிஜா	ஈசனின்	அ ள்.”

கிரிைஜ	சிரித் க்	ெகாண்ேட	இ ந்தாள்.	கண்கள்	மலர்ந்த	ப 	இ ந்தன.

டாக்டர்	உத கைளப்	பி ங்கி	விட் 	ேபானாள்.

ெவள்ைள ைடத்	தாதியின்	க விழிகள்	அகன் 	ெசவ்விதழ்கள்	 விந்தன.	“ஓ...
காட்!	கான்!”	என் 	அவள்	ஒலிைய	அ த் ,	“கிரிஜா!”	என்ற	பீறி	வந்த	ேஜாகியின்



அலறல்	ஒலி	அந்தக்	கட் டத்ைதேய	அதிரச்	ெசய்த .	 ழந்ைத	கத்தி
விைறக்கலாயிற் .

மைழ	விடாமல்	ெகாட் ய .

---------	
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